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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 (шк.г. 2018/2019),
2. Васић Матија (шк.г. 2018/2019),
3. Ранковић Петар (шк.г. 2018/2019),
4. Смиљанић Маргарета (шк.г. 2018/2019).

1. Маргарета Смиљатнић (шк.г. 2019/2020),
2. Матија Васић (шк.г. 2019/2020),
3. Исидора Лукић (шк.г. 2019/2020),
4. Александра Милинковић (шк.г. 2019/2020).

Савет Факултета је на 7 седница одржаних у 2019. години: 

 верификовао мандате чланова Савета Факултета из реда представника Наставно-
научног  већа,  стручних  служби  и  студента  Факултета за  школску  2018/2019,
2019/2020, 2020/2021. и 2021/2022. годину;

 донео одлуке о избору председника  Савета  Факултета  и  заменика  председника
Савета  Факултета за  школску  2018/2019,  2019/2020,  2020/2021.  и  2021/2022.
годину;

 усвојио  извештај  Комисије  за  попис  готовог  новца,  хартија  од  вредности,
потраживања и обавеза Универзитета у Београду – Факултета  политичких наука
са стањем на дан 31.12.2018. године;

 усвојио  финансијски  извештај  и  завршни  рачун  буџетских  корисника  УБ -
Факултетa политичких наука са стањем на дан 31.12.2018. године;

 усвојио озвештај о раду Универзитета у Београду – Факултета  политичких наука у
календарској 2018. години;

 донео одлуке о измени и допуни Статута Универзитета у Београду – Факултета
политичких наука бр. 12-2417/1 од 04.10.2018. године и бр. 12-795/1 од 02.04.2019.
године;

 усвојио  Правилник  о  структури  и  потребном  времену  за  обављање  појединих
послова  научноистраживачког  рада  и  послова  наставе  наставника  и  сарадника
запослених на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука;

 усвојио  Правилник  о  мерилима  за  утврђивање  школарине  и  пружање  услуга
студентима Универзитета у Београду – Факултета политичких наука; 

 усвојио Правилник о платама запослених на Универзитету у Београду – Факултету
политичких наука;

 формирао  комисију  за  израду  новог  Правилника  о  платама  запослених  на
Универзитету у Београду – Факултету политичких наука;

 усвојио  Правилник о измени и допуни Правилника о ближем уређивању поступка
јавне набавке унутар Универзитета у Београду – Факултета политичких наука бр.
12-584/3 од 25.02.2016. године
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  донео Одлуку о усвајању Пословника о раду Савета Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука;

 донео Одлуку о измени и допуни Одлуке о висини накнада за појединие услуге и
радње које врши Факултет политичких наука на мастер студијама бр. 12-585/1 од
25.02.2016. године, бр. 12-3115/1 од 20.10.2016. године и 12-2214/1 од 21.09.2017.
године;

 донео Одлуку о давању сагласности на одлуку декана Факултета о расписивању
јавног позива за давање у закуп пословног простора за потребе пружања услуге
поште и  других услуга  за  које  ЈП Поште Србије  имају  законско  овлашћење,  у
згради Универзитета у Београду – Факултета политичких наука;

 донео Одлуку о усвајању Правилника о стицању и расподели сопствених прихода
на Универзитета у Београду – Факултета политичких наука;

 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 2019/2020.
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 2019/2020. и
2020/2021. години;

 доносио  одлуке о  ослобађању плаћања дела  школарине  за  предмете  уписане  у
школској 2019/2020. години до 180 самофинансирајућих студената друге, треће и
четврте године студирања основних академских студија Универзитета у Београду
– Факултета политичких наука; 

 донео  одлуку  о  стипендирању  студента  основних  академских  студија
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука који су у току школске
2018/2019. 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
2019/2020. години; 

 донео  Одлуку  о  утврђивању висине  школарине  на  студијском  програму  првог
степена високог образовања Специјалистичке струковне студије политикологије –
Европске  студије  за  самофинансирајуће  студенте  Универзитета  у  Београду  –
Факултета политичких наука у школској 2019/2020. години;

 донео Одлуку о висини накнада за поједине услуге и радње које врши Факултет
политичких  наука  на  основним  академским  студијама,  специјалистичким
струковним студијама и иновацијама знања;

 донео одлуку о условима и поступку ослобађања, односно умањења школарине за
студенте  основних  академских  студија  Универзитета  у  Београду  –  Факултета
политичких наука у школској 2019/2020. 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 2019/2020.
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 2019/2020. годину;

 доносио одлуке о усвајању измена и допуна Финансијског плана Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука за 2019. годину; 

 доносио одлуке о усвајању измена и допуна Плана јавних набавки Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука за 2019.годину; 

   6



 донео одлуку о оснивању научно-истраживачког центра Факултета под називом
УБ-ФПН Центар за међународну безбедност;

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

 доносио  одлуке  о  именовању  студента  продекана  Универзитета  у  Београду  –
Факултета политичких наука у 2018/2019. и 2019/2020. години;

 доносио  одлуке  о  стипендирању  студената,  умањењу школарина  и  ослобађању
плаћања школарине у школској 2019/2020. години;      

 усвајао  План  рада  Универзитета  у  Београду  –  Факултета  политичких  наука  за
календарску 2019. годину и План рада УБ-ФПН за календарску 2020. годину; 

 усвојио Финансијски план Универзитета у Београду-Факултета политичких наука
за 2019. годину и Финансијски план УБ-ФПН за 2020. годину;

 доносио  одлуке  о  усвајању  Плана  јавних  набавки  Универзитета  у  Београду-
Факултета политичких наука за 2019. годину и Плана јавних набавки УБ-ФПН за
2020. годину. 

3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ

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

Декански колегијум чине декан и продекани Факултета.

У раду деканског колегијума учествује студент-продекан када се разматрају питања
из његове надлежности.

Ради разматрања питања од интереса за Факултет, декан може сазвати проширени
декански колегијум у који улазе и шефови већа одељења.

У 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:
Милица Вукадиновић (2018/2019)
Ана Грчић (2019/2020)
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

Организационе јединице Факултета су: 

1. наставно-научна јединица,
2. стручна служба.

Наставно-научна јединица 

Наставно-научну организациону јединицу чине наставници и сарадници 
Факултета.

Наставно-научна организациона јединица обавља наставну и научно-истраживачку 
делатност у остваривању основних академских, дипломских академских (мастер), 
специјалистичких академских, докторских академских, основних струковних и 
специјалистичких струковних  студија, као и остваривању образовања током читавог 
живота. 

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

На Факултету делују следећа одељења:
3. Политиколошко одељење,
4. Одељење за међународне студије,
5. Новинарско-комуниколошко одељење,
6. Одељење за социјалну политику и социјални рад.

У оквиру наставно-научне организационе јединице, на предлог једног или више 
одељења Факултета, Наставно-научно веће донеће одлуку о формирању катедри 
Факултета.

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

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

Стручна служба

Стручна служба обавља административне, правне, кадровске, 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.
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5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

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

НАСТАВНО-НАУЧНО И ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

Стручни органи Факулета су редовно радили и доносили одлуке. 

Стручни органи Факулета су редовно радили и доносили одлуке. У 2019. години.
одржано је:  

 9 седница Наставно-научног већа Факултета, 
 9 седница Изборног већа Факултета, 
 40 седница одељења Факултета и то: 

- Политиколошко одељење – 9 седница,
- Одељење за социјални рад и социјалну политику – 12 седница,
- Одељење за новинарство и комуникологију – 9 седница,Одељење за
- Одељење за међународне студије – 10 седница. 

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

Универзитета  у  Београду  –  Факултета  политичких  наука  са  стањем  на  дан  31.
децембра 2018. године,

 Донело  предлог  одлуке  о  усвајању  измене  Финансијског  плана  Универзитета  у
Београду – Факултета политичких наука за 2019. годину,

 Доносило предлоге одлука о измени и допуни Статута Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука бр. 12-2417/1 од 04.10.2018. године бр.  12-795/1 од
02.04.2019. године,

 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  2019/2020.
години,

 Усвајало Правилник о измени и допуни Правилника о докторским студијама на
Универзитету  у  Београду  –  Факултету  политичких  наука  бр.  08-2826/1  од
26.09.2016. године,

 Усвајало  Правилник  о  измени  и  допуни  Правилника  о  мастер  академским
студијама на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука бр. 08-2062/1
од 11.07.2016. године,

 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 2019/2020.
годину,

 Образовало Веће за студије II и III степена Универзитета у Београду – Факултета
политичких наука за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину, 

 Образовало Комисију за праћење и унапређење квалитета наставе на Универзитету
у  Београду  –  Факултету  политичких  наука  за  школску  2018/2019,  2019/2020.  и
2020/2021. годину,
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 Образовало Комисију за обезбеђење и унапређење квалитета рада Универзитета у
Београду  –  Факултета  политичких  наука  за  школску  2018/2019,  2019/2020.  и
2020/2021. годину, 

 Утврђивало предлог акредитације студијског програма Мастер академских студија
политикологије  –  Политичка  теорија,  политичка  социологија  и  институције
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука,

 Донело  одлуку  о  измени  акредитованог  студијског  прогарама
Интердисциплинарног заједничког мастер програма студија Југоисточне Европе на
начин да  нa  курсу  „Human Rights:  Minority  Protection  and Conflict  Management“
пoрeд  prof.  dr  Jensa  Woelka  будe  aкрeдитoвaнa  и  prof.  dr Emma  Lantschner  сa
Унивeрзитeтa  у  Грaцу,  која  би изводила  све  облике наставе  из  овог  предмета  у
школској 2018/2019. години;    

 Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  на  студијском  програму  ОАС  социјалне
политике  и  социјалног  рада  у  школској  2018/2019.  години  на  начин  да
акредитовани  изборни  наставни  предмети:  „Подручја  социјалног  рада  2“  (IV
година) који изводи проф. др Мира Лакићевић и „Социјалне вредности религијских
учења“  (IV година)  који  изводи проф.  др  Драгослав  Кочовић,  буду понуђени  у
оквиру изборне корпе у летњем семестру,

 Донело одлуку о неизвођењу изборног наставог предмета на основним академским
студијама „Културне политике“ у школској 2018/2019. години,

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

 Донело одлуку о измени акредитованих студијских програма основних академских
студија Политикологије, Новинарства и Социјалне политике и социјалног рада на
начин  да  се  од  школске  2018/2019.  године  наставни  предмет  „Социјална  и
политичка  екологија“  (обавезан  на  ОАС  Политикологије  и  изборни  на  ОАС
Новинарства и ОАС Социјалне политике и социјалног рада) изводи по моделу 3+1,
уместо по акредитованом моделу 4+0,   

 Донело одлуку о измени акредитованих студијских програма основних академских 
студија Новинарства, Политикологије и Међународних студија на начин да све 
облике наставе из наставног предмета „Политичко понашање“ (обавезни предмет 
на ОАС Новинарства и изборни премет на ОАС Политикологије и ОАС 
Међународним студијама), 2+2, од школске 2019/2020. године изводи проф. др 
Милош Бешић,

 Донело одлуку о измени акредитованог студијског програма основних академских
студија Новинарства на начин да од школске 2019/2020. године све облике наставе
из изборног наставног предмета „Поткултуре“ изводи проф. др Марина Симић, 

 Донело одлуку о измени акредитованог студијског прогарама мастер академских
студија политикологије – Еколошка политика на начин да све облике наставе на
наставном предмету „Еколошки диверзитет“ од школске 2018/2019. године изводи
проф. др Дарко Надић, због одласка у пензију акредитованог наставника проф. др
Ивице Радовића,    

 Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  на  студијском  програму  мастер  академских
студија  Социјалног  рада  на  начин  да  се  изборни  наставни  предмет
„Мултикултурални социјални рад и антидискриминативне политике“,  од школске
2018/2019.  године  изводи  у  летњем,  уместо,  како  је  акредитовано,  у  зимском
семестру. Све облике наставе из овог предмета изводи доц. др Драгана Штекел,

 Доносило више одлука о измени акредитованог студијског програма Докторских
академских студија  Универзитета  у Београду – Факултета  политичких наука,  на
начин да се наставници додају на менторску листу, 
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 Донело  одлуку  о  измени  акредитованог  студијског  програма  мастер  академских
студија политикологије, Међународне студије, модул: Европске студије на начин да
се од школске 2019/2020. године: 

 а)   уведе нови изборни предмет „Јавна управа у Европској унији“  (6 ЕСПБ, проф.
др Дејан Миленковић и асист. др Ивана Радић Милосављевић),

 б)  постојећи  изборни предмет  „Теоријско  методолошки  приступи у  изучавању
европских  интеграција“ замени  новим  изборним  предметом  „Теорије  европске
интеграције“ (6  ЕСПБ,  проф.  др  Бојан  Ковачевић  и  асист.  др  Ивана  Радић
Милосављевић),

 Доношење  одлуке  о  измени  акредитованог  студијског  прогарам  основиних
академских студија социјалне политике и социјалног рада на начин да све облике
наставе на наставним предметима „Социјални рад са појединцем“ (ОАС, обавезни,
3. семестар), „Социјални рад са децом и младима“ (ОАС, обавезан, 8. семестар) и
„Комуникационе  вештине“  (ОАС,  изборни,  6.  семестар)  од  школске  2018/2019.
године, заједно са наставницима акредитованим за наведене предмете изводи и доц.
др Анита Бургунд Исаков, 

 Доношење одлуке о усвајању два програма образовања током читавог живота на
предлог Одељења за социјалну политику и социјални рад УБ-ФПН: 

 а)  Основна  обука  за  менторе  практичне  обуке  у  области  социјалног  рада  и
социјалне политике, 

 б)  Напредна  обука  за  менторе  практичне  обуке  у  области  социјалног  рада  и
социјалне политике,

 Донело одлуку о измени акредитованих студијских програма мастер академских
студија политикологије, Међународне студије, модули: Међународно хуманитарно
право и право људских права, Међународна политика и Међународна безбедност,
на начин да се од школске 2019/2020. године у ове студијске програмен МАС уведе
нови изборни предмет „Употреба силе у међународном праву“  (6 ЕСПБ), 

 Донело предлог одлуке о увећању буџетских квота при упису друге, треће и четврте
године  студирања  на  студијским  програмима  основних  академских  студија  на
Универзитету у Београду – Факултету политичких наука у школској 2019/2020. и
2020/2021. години, 

 Донело одлуку о утврђивању услова за рангирање студената у оквиру буџетских
квота на вишим годинама основних академских студија Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука у школској 2019/2020. години, 

 Донело предлог одлуке о ослобађању плаћања дела школарине за предмете уписане
у школској 2019/2020. години до 180 самофинансирајућих студената друге, треће и
четврте године студирања основних академских студија Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука који се пласирају у оквиру јединствене ранг листе, 

 Донело одлуку о упису предмета (ЕСПБ) у наредној школској години на основним
академским студијама на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука, 

 Донело  одлуку  о  утврђивању  максималног  броја  ЕСПБ које  студенти  основних
академских студија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука могу
уписати у школској 2019/2020. години,

 Донело  предлог  одлуке  о  стипендирању  студента  основних  академских  студија
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука који су у току школске
2018/2019. године остварили 60 и више ЕСПБ, а у току академске године просек
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8,00 и већи,  а  нису се пласирали у оквиру утврђене буџетске квоте,  у  школској
2019/2020. години,  

 Донело  предлог  одлуке  о  ослобађању  плаћања  школарине  студената  са
инвалидитетом основних академских студија Универзитета у Београду – Факултета
политичких  наука,  који  се  нису  пласирали у  оквиру  утврђене буџетске  квоте,  у
школској 2019/2020. години, 

 Донело предлог  одлуке о ослобађању плаћања школарине студената припадника
ромске националне мањине основних академских студија Универзитета у Београду
– Факултета политичких наука, који се нису пласирали у оквиру утврђене буџетске
квоте, у школској 2019/2020. години, 

 Донело одлуке о организовању ванредних испитних рокова (новембар и децембар
2019. и март 2020. године) за студенте основних академских студија Универзитета у
Београду  –  Факултета  политичких  наука  који  су  у  школској  2019/2020.  години
уписали наредну годину студирања (пету или вишу годину студирања),   

 Донело  одлуку  о  измени  одлуке  о  именовању  Етичке  комисије  Универзитета  у
Београду – Факултета политичких наука бр.08-2764/1 од 15.09.2016. године, 

 Донело одлуку о измени одлуке бр.  08-516/1  од  22.02.2019.  године,  а  у  вези са
променом представника Одељења за социјалну политику и социјални рад у Већу за
студије II и III степена Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за
школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину, 

 Усвајало  Календар  наставе  за  студије  I,  II и  III степена  за  школску  2019/2020.
годину на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука,  

 Анализирало  успешност  на  основним  академским  студијама  на  Универзитету  у
Београду – Факултету политичких наука у школској 2017/2018. години, 

 Доноосило одлуке о избору у истраживачко звање – истраживач-приправник  22
кандидата и 1 кандидата у звање – истраживач-сарадник,     

 Донeло предлог  одлуке  о  измени  и  допуни  одлуке  бр.  08-260/1  од  31.01.2019.
године,  а  у  вези  са расписивањем  конкурса  за  програм  Специјалистичких
струковних студија Политикологије – европске студије на Универзитету у Београду
– Факултету политичких наука, 

 Утврдило  предлог  одлуке  о  висини  школарине  на  програму  Специјалистичких
струковних студија Политикологије – Европске студије за домаће и стране студента,
у школској 2019/2020. години,

 Донело одлуку о измени акредитованих студијских програма мастер академских
студија  Културологије,  на  начин  да  од  школске  2019/2020.  године  све  облике
наставе из предмета „Културе Балкана“ изводи проф. др Слободан Марковић, због
одласка  у  пензију  акредитованог  наставника  проф.  др  Љубинке  Трговчевић
Митровић, 

 Донело одлуку о извођењу наставе из  наставног  предмета основних академских
студија  „Политичко  понашање“  на  начин  да  се,  уместо  у  зимском,  у  школској
2019/2020. години изводи у летњем семестру, 

 Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  из  изборних  наставних  предмета  основних
академских  студија  „Медијско  право  и  медијске  политике“  и  „Међународно
комуницирање“ на начин да се, уместо у зимском, у школској 2019/2020. години
изводе у летњем семестру,

 Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  из  наставног  предмета  мастер  академских
Студија  рода  „Род,  тело  и  сексуалност“  на  начин  да  се,  уместо  у  зимском,  у
школској 2019/2020. години изводи у летњем семестру, 

 Донело одлуку о извођењу наставе из наставног предмета докторских академских
студија  Културе  и  медија  „Студије  културе  и  медија“  на  начин да  се,  уместо  у
зимском, у школској 2019/2020. години изводи у летњем семестру,
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 Донело одлуку о извођењу наставе из  наставног  предмета основних академских
студија „Социјална политика Европске уније“ на начин да се, уместо у зимском, у
школској 2019/2020. години изводе у летњем семестру,

 Донело одлуку о извођењу наставе  из наставног  предмета  основних академских
студија  „Системи  социјалне  сигурности“  на  начин  да  се,  уместо  у  летњем,  у
школској 2019/2020. години изводе у зимском семестру, 

 Донело одлуку о извођењу наставе  из наставног  предмета  основних академских
студија „Социјална политика Србије“ на начин да се, уместо у летњем, у школској
2019/2020. години изводе у зимском семестру,

 Донело одлуку о извођењу наставе из наставног предмета ОАС „Студије мира“ на
начин  да,  уместо  акредитованог  наставника  проф.  др  Немање  Џуверовића,  све
облике  наставе  у  летњем  ссеместру  школске  2019/2020.  године  изводе  доц.  др
Александар Милошевић и асист. МА Горан Тепшић,  

 Донело одлуку о извођењу наставе из наставног предмета ОАС „Анализа сукоба“
на начин да, уместо акредитованог наставника проф. др Немање Џуверовића, све
испитне  и  предиспитне  обавезе  у  летњем ссеместру  школске  2019/2020.  године
изводе доц. др Александар Милошевић и асист. МА Горан Тепшић,

 Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  из  обавезног  наставног  предмета  ОАС
„Социјална  политика“  на  начин  да,  уместо  пензионисаног  акредитованог
наставника проф. др Драгослава Кочовића, све облике наставе у зимском семестру
школске 2019/2020. године изводе проф. др Наталија Перишић и асист. МА Сузана
Михајловић Бабић,  

 Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  из  обавезног  наставног  предмета  ОАС
„Доктрине социјалне политике“ на начин да, уместо пензионисаног акредитованог
наставника проф. др Драгослава Кочовића, све облике наставе у зимском семестру
школске 2019/2020. године изводе проф. др Мира Лакићевић и асист. МА Сузана
Михајловић Бабић,

 Донело  одлуку  о  измени  акредитованог  студијског  програма  мастер  академских
студија  политикологије  –  Студије  рода  на  начин,  да  уместо  пензионисаног
акредитованог наставника  проф. др Гордане Духачек, све облике наставе изводе: 

 а) на обавезном наставном предмету „Историја феминистичких политичких идеја“
све  облике  наставе  изводе  проф.  др  Марко  Симендић  и  доц.  др  Катарина
Лончаревић,

 б) на обавезном наставном предмету „Савремене теорије родних идентитета“ све
облике наставе изводи доц. др Катарина Лончаревић,

 в) на изборном наставном предмету „Политичка филозофија и питања рода“ све
облике наставе изводи доц. др Биљана Ђорђевић,

 Донело одлуку о измени акредитованог студијског програма основних академских
међународних студија на начин:

 а) да се настава из наставног предмета „Основи међународног права“ од школске
2019/2020. године, уместо по акредитованом моделу 2+2, изводи по моделу 3+1, 

 б) да се настава из наставног предмета „Анализа сукоба“ од школске 2019/2020.
године, уместо по акредитованом моделу 3+0, изводи по моделу 3+1, 

 в)  да се настава из наставног предмета „Правно регулисање међународних односа“
од школске 2019/2020.  године,  уместо по акредитованом моделу 2+1,  изводи по
моделу 3+1, 
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 Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  из  изборног  наставног  предмета  ОАС
„Савремени  социјални  проблеми“  на  начин  да,  уместо  пензионисаног
акредитованог  наставника  проф.  др  Драгослава  Кочовића,  све  облике  наставе  у
летњем семестру школске 2019/2020. године изводи проф. др Мира Лакићевић, 

 Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  из  изборног  наставног  предмета  ОАС
„Социјалне  вредности  религијских  учења“  на  начин  да,  уместо  пензионисаног
акредитованог  наставника  проф.  др  Драгослава  Кочовића,  све  облике  наставе  у
летњем семестру школске 2019/2020. године изводи проф. др Милан Петричковић,

 Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  из  наставних  предмета  акредитованог
наставника  проф.  др  Тање  Мишчевић,  за  време  њеног  неплаћеног  одсуства,  на
начин да: 

 а) све облике наставе из обавезног наставног предмета ОАС „Политика проширења
Европске уније“ изводи проф. др Маја Ковачевић,

 б) све облике наставе из изборног наставног предмета МАС међународних студија
„Савремене  међународне  организације“  изводи  проф.  др  Сања  Данковић
Степановић,

 в) све облике наставе из изборног наставног предмета МАС међународних студија
„Србија и Европска унија“ изводи проф. др Маја Ковачевић, 

 г)  све  облике  наставе  из  изборног  наставног  предмета  ДАС  Међународне  и
европске студије „Политика проширења Европске уније у 21. веку“ изводи проф. др
Маја  Ковачевић.  Овај  наставни  предмет  ће  се  у  школској  2019/2020.  години
изводити у летњем, уместо у акредитованом зимском семестру,

 Донело одлуку о измени акредитованог студијског програма МАС политикологије –
Међународне  студије,  модул:  Међународна  политика,  на  начин,  да  све  облике
наставе  из  изборног  наставног  предмета  „Спољнополитичка  анализа“  (2+1),  од
школске 2019/2020. године, уместо пензионисаног акредитованог наставника проф.
др Иве Висковића, изводи проф. др Драган Ђукановић. Овај наставни предмет ће се
од школске 2019/2020. године изводити у летњем, уместо у акредитованом зимском
семестру,

 Донело  одлуку  о  измени  акредитованог  студијског  програма  мастер  академских
студија Комуникологије на начин,  да све облике наставе из обавезног наставног
предмета „Медији и друштво“, од школске 2019/2020. године, заједно са доц. др
Аном Милојевић,  изводи проф. др Сњежана Миливојевић,

 Донело  одлуку  о  измени  акредитованог  студијског  програма  мастер  академских
студија  Комуникологије  на  начин,  да  све  облике  наставе  из  изборног  наставног
предмета „Медијске публике“, од школске 2019/2020. године, заједно са проф. др
Сњежаном Миливојевић, изводи доц. др Данка Нинковић Славнић,

 Донело одлуку о извођењу наставе из изборног наставног предмета „Увод у теорију
медија и новинарских жанрова“ мастер академских студија Новинарства на начин,
да у школској 2019/2020. години, доц. др Милица Кулић изводи до 5 часова  наставе
из овог наставног предмета, 

 Донело одлуку о измени акредитованог студијског програма ОАС Новинарствав и
ОАС Међународних студија, модул: Међународна политика, на начин да све облике
наставе из изборног наставног предмета „Међународно комуницирање“, од школске
2019/2020. године, заједно са проф. др Синишом Атлагићем, изводи доц. др Данка
Нинковић Славнић,

 Донело  одлуку  о  измени  акредитованог  студијског  програма  мастер  академских
студија политикологије – Међународне студије, модул: Студије САД, на начин да се
од школске 2020/2021. године уведе изборни наставни предмет „Политички систем

   14



Латинске Америке“, који би изводио проф. др Зоран Крстић, у зимском семестру, по
моделу 2+1,

 Донело  предлоге  одлука  о  продужењу радног  односа  за  наредне  две  академске
године проф. др Драгославу Кочовићу,

 Донело одлуку по којој проф. др Драгослав Кочовић може 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 2019/2020. и 2020/2021. години,

 Утврђивало  предлог  представника  УБ-Факултета  политичких  наука  у  већима
научних  области  правно-економских  наука,  друштвено-хуманистичких  наука  и
медицинских наука Универзитета у Београду у наредном трогодишњем мандату, 

 Доносило  одлуке  о  избору  сарадника-демонстратора  одељења  Универзитета  у
Београду – Факултета политичких наука у школској 2019/2020. години,

 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  Повеље  „Студент  генерације“  Универзитета  у  Београду  –  Факултета
полиотичких наука за генерацију студената уписаних 2015/2016. године,

 Донело одлуке о давању сагласности за рад наставника Универзитетa у Београду –
Факултетa политичких наука у другим високошколским установама,  у школској
2018/2019. и 2019/2020. години – више седница,

 Донело одлуке о ангажовању наставника са других високошколских установа за
извођење  наставе  на  Универзитету  у  Београду-Факултету  политичких  наука  у
школској 2019/2020. години – више седница,

 Донело одлуке о ангажовању професора по позиву на Универзитету у Београду-
Факултету политичких наука у школској 2019/2020. 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, мастер и докторских 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 студијске програме 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 Финансијског плана за 2020. Годину,
 Донело  одлуке  о  формирању  Научно-стручних  савета  научно-истраживачких

центара:  УБ-ФПН  Центар  за  руске  студије,  УБ-ФПН  Центар  за  студије  рода  и
политике и УБ-ФПН Центар за студије културе, 

 Дало сагласност УБ-Факултета политичких наука УБ-Филозофском факултету за
подношење  заједничког  Захтева  за  стицање  заједничког  центра  изузетних
вредности  под  називом  „Центар  изузетних  вредности  –  Лабораторија  за
мултидисциплинарно истраживање индивидуалних разлика у понашању“,

 Донело Мишљење Изборног већа Универзитета у Београду – Факултета 
политичких наука поводом жалбе др Зорана Николића на Одлуку Већа научних 
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области правно-економских наука Универзитета у Београду 02-03 број: 61202-
5715/2-18 ЈЂ,

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 106 наставника и сарадника, од чега
двоје са 70% радног времена, по један са 50%, са 30% и  са 20% радног времена. 

По звањима:

 30 редовних професора,
 18 ванредних професора,
 28 доцента,
 19 асистента,
 3 наставника страног језика, 
 1 наставник вештина
 7 сарадника у високом образовању и стручних сарадника за подршку 

научноистраживачком раду  

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

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

б) редовној професорки др Тањи Мишчевић, у трајању од 7.11.2019. годне до 
истека мандата заменице генераллног секретара у Секретаријату Вијећа за регионалну 
сарадњу, у Сарајеву, БиХ.

На основу одлуке Сената Универзитета у Београду продужен је радни однос и у
школској 2019/2020. години професорима: 

а) др Ани Чекеревац, 
б) др Мири Лакићевић,
в) др Драгану Симеуновићу,
г) др Зорану Стојиљковићу,
д) др Слободану Самарџићу

У  Стручној  служби  (ненаставно  особље),  запослено  је  укупно  47  радника, 35
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:
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Листа  aкредитованих  студијских  програма  који  се  реализују  у  високошколској
институцији:

Р.Б. Шифра
студијск
ог
програма

Назив  студијског
програма 

Образовно 
поље

врста  и  ниво
студија

Звање 
Диплома 

1 ОП основне  академске
студије политикологије

друштвено-
хуманистичке
науке

академске/први
степен  високог
образовања

дипломирани
политиколог

2 ОМ основне  академске
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

   18



14 МРП мастер  академске
студије  политикологије
- студије рода

друштвено-
хуманистичке
науке

академске/други
степен  високог
образовања

мастер политиколог

15 МНО мастер  академске
студије новинарства

друштвено-
хуманистичке
науке

академске/други
степен  високог
образовања

мастер новинар

16 МЕП мастер  академске
студије  политикологије
- еколошка политика

друштвено-
хуманистичке
науке

академске/други
степен  високог
образовања

мастер политиколог

17 МПИ мастер  академске
студије  политикологије
–  избори  и  изборне
кампање

друштвено-
хуманистичке
науке

академске/други
степен  високог
образовања

мастер политиколог

18 МПС мастер  академске
студије  политикологије
–  политички  систем  и
привредни развој

друштвено-
хуманистичке
науке

академске/други
степен  високог
образовања

мастер политиколог

19 МПН мастер  академске
студије  политикологије
–  политичко  насиље  и
држава

друштвено-
хуманистичке
науке

академске/други
степен  високог
образовања

мастер политиколог

20 МПР мастер  академске
студије  политикологије
–  политиколошке
студије религије

друштвено-
хуманистичке
науке

академске/други
степен  високог
образовања

мастер политиколог

21 МСМ мастер  академске
студије  међународне
политике  –  регионалне
мастер студије мира

друштвено-
хуманистичке
науке

академске/други
степен  високог
образовања

мастер  политиколог
за  међународне
послове

22 ДП докторске  академске
студије политикологије

друштвено-
хуманистичке
науке

академске/трећи
степен  високог
образовања

доктор  наука  -
политичке науке

23 ДМ докторске  академске
студије  политикологије
-  међународне  и
европске студије

друштвено-
хуманистичке
науке

академске/трећи
стпен  високог
образовања

доктор  наука  -
политичке науке

24 ДС докторске  академске
студије  политикологије
-  социјална  политика  и
социјални рад

друштвено-
хуманистичке
науке

академске/трећи
степен  високог
образовања

доктор  наука-
политичке науке

25 ДК докторске  академске
студије  културологије  -
студије  културе  и
медија

друштвено-
хуманистичке
науке

академске/трећи
степен
високог
образовања

доктор
културолошких
наука
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Припремна настава за школску 2019/20.

У школској  2019/20.  организована  су  два  циклуса  припремне  наставе.  У првом
циклусу  (фебруар-март)  био  је  пријављен  141 кандидат,  а  у  летњем  циклусу  (јун)
пријављено 80 кандидата.

Упис студената у прву годину студија у школској 2019/20.

Факултет  политичких  наука  у  Београду  је  у  прву  годину  основних  академских
студија  у  школској  2019/2020.  години  уписао  505 студенaта:  154 буџетских  и 351
самофинансирајућих  студента  (студенти  уписани  на  основу  афирмативних  мера  су  у
оквиру наведене квоте). 
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Упис виших година студија у школској 2019/20.

У више године студија Служба за наставу и студентска питања је у школској 2019/20. уписала укупно 2795 студената: 839 буџетских
и 1956 самофинансирајућих студената.





Студенски стандард у школској 2019/20. (студентски домови, кредити, стипендије) и
осигурање студената

Служба за наставу и студентска питања је у школској 2019/20 спровела расподелу
места  у  студентским  домовима  по  основу  Конкурса  који  је  расписало  Министарство
просвете,  науке и технолошког развоја за  укупно  190 студената Факултета политичких
наука. (ОАС, МАС И ДАС).

У оквиру конкурса Министарства просвете, науке и технолошког развоја за доделу
студентских кредита и стипендија укупно су обрађена 234 захтева.

На  основу  уговора  за  колективно  осигурање  студената  од  последица  незгоде
укупно је обрађено  500 захтева (студенти прве године) и  814 захтева (студената виших
година).

                
Распоред предавања и вежби и испитни рокови у 2019. години

                
За  потребе  одржавања  наставе  Студентска  служба  је  у  школској  2019/20.  је

припремила распоред предавања и вежби. У току 2019. године организовано је 6 редовних
и 3 ванредна испитна рока.

Дипломирани студенти у 2019. години

У 2019. години је на oсновним академским студијама Факултета политичких наука
дипломирало 313  студената; од тога је 25 студенатa дипломирао по „старом систему“, а
288 по болоњском. 

СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

Број уписаних на прву годину у школској 2019/20. године - мастер академске 
студије

Број уписаних кандидата на мастер академске
студије у школској 2019/20. години

Студијски програм Број студента

Европске студије 0
Комуникологија 12
Међународна безбедност 26
Међународна политика 35
Новинарство 15
Политичко насиље и држава 12
Социјална политика 14
Социјални рад 18
Културологија 21

Међународно хуманитарно право и право 
људских права

21

Еколошка политика 23
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Јавна управа, локална самоуправа и јавне 
политике

21

Политичка аналитика и друштвене промене 10
Студије САД 22
Студије рода 10
Политиколошке студије религије 0
Избори и изборне кампање 12
Политички систем и привредни развој 1

Демократија и демократизација 3
Укупно 276

Број уписаних на прву годину у школској 2019/20. године - докторске академске 
студије:

Студијски програм Школска година 2019/20.

Студије културе и медија 0

Међународне и европске студије 13

Социјална политика и социјални рад 0

Студије политикологије 17

Укупно 30

Број студената који су завршили своје студије

На мастер академским студијама у 2019. години завршне радове је одбранило
227 студената и 3 студента са магистарских студија. 

  
Докторске  академске  студије  у  календарској 2019.  години  је  завршило  и

одбранило  докторске  дисертације  18 студента.  Такође,  одбрањене  су  3 докторске
дисертације по „старом“ програму.

7.2. УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Наставни програми страних језика на ФПН усклађени су са стандардима европске 
језичке политике, са Заједничким европским референтним оквиром за језике: учење, 
наставу и оцењивање  (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment) као и са 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.  Настава
страних језика на ФПН почиње од нивоа Б2  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.  Ово  подразумева  да  су  студенти  у  свом
претходном школовању савладали ниво Б1.  Циљ наставе страних језика на ФПН јесте да
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студенти  стекну  језичку  компетенцију  на нивоу  Ц1  и  способност  да,  користећи
одговарајући  вокабулар,  структуре  и  регистар,  комуницирају  у  академском  и
професионалном окружењу.

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. 

Настава страних језика је у 2018-19. академској години држана редовно према 
плану и програму. Наставу енглеског језика су изводили др Гордана Залад, Бошко 
Француски и Драгана Филиповић. Наставу француског језика је држала Слађана Прица. 
Наставу немачког су држале хонорарне наставнице др Оливера Дурбаба и др Dr Simone 
Heine.

Поред горе наведених језика, факултет организује и курс српског језика за стране 
студенте.

7.3. РАЗМЕНА СТУДЕНАТА

Гостујући студенти на ФПН

Током  2019/20.  године  преко  различитих  програма  размене  студената  (Еразмус
плус,  ЦЕПУС,  билатерални уговори,  итд.)  на  ФПН је  дошло  26 студената  различитих
нивоа  студија.  Неки  од  њих  на  ФПН-у  проводе  семестар  или  два  (основне  и  мастер
студије), док се други баве истраживачким радом и писањем своје мастер или докторске
тезе.
 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 организује 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.  Додатно,  у  октобру 2019.  године ни на  једном од два  мастер студијска
програма на енглеском није извођена настава,  тако да је за стране студенте први пут у
зимском семестру 2019/20. године извођен за њих скројен програм.  

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 2019. години преко 100 студената је аплицирало на различите програме размене,
од  којих  ће  у  2019/20.  на  размену  отићи  њих  20,  и  то у:  Немачку,  Аустрију,  Чешку
Републику, Шпанију, Словачку,  Пољску, Француску, Финску и Велику Британију 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  сарадње  наше
институције на плану размена. У 2020. години Факултету политичких наука одобрено је
укупно  11  мобилности  –  10  за  студенте   (Универзитет  у  Констанцу  (2),  Универзитет
Сијонс  По  у  Паризу  (2),  Универзитет  у  Грацу  (1),  Универзитет  у  Љубљани  (1),
Универзитет  у  Варшави  (1),  Универзитет  у  Загребу  (1),  Универзитет  у  Брну  (1)  и
Универзите у Скопљу (1)) и једна за професоре (Универзитет у Констанцу). 

7.4. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМИ ИНОВАЦИЈЕ ЗНАЊА

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

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

интеграције“
 Специјалистички  програм  иновације  знања  „Методе  и  технике  квантитативних

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

Сви наведени програми су специјалистички програми. 

Укупан број полазника који је у 2019. години учествовао у програмима иновација
знања  је  13,  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. 
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Иако  Правилник  о  иновацијама  знања  још  увек  није  усвојен,  све  постојеће
процедуре су јасно дефинисане и уредно се примењују. 

8. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

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

Факултет је акредитован за обављање научно-истраживачке делатности  Одлуком
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број: 660-01-00002/5) 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 2019. 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
19. Центар за међународну безбдност
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У складу са Статутом Факултета и Правилником о научноистраживачким центирма
Факултета,  научноистраживачка  делатност  се  одвија  у  оквиру  Научноистраживачких
центара Факултета (НИЦ). 

1. Центар за руске студије (ЦРС)

Центар за руске студије је у 2019. години организовао предавања еминентих 
предавача из Руске Федерације и то: 

- проф. др Алексеј Николов, генерални директор и извршни уредник медијске куће
РТ одржао је прадавање  On information cliches and post-truth techniques 22.  марта
2019. године

- академик  Владимир  Козин,  Центар  за  војнополитичке  студије  Московског
државног института за међународне односе (МГИМО) одржао је предавање Key US
– Russia  Issues  in  the  Field  of  Arms  Control:  Is  there  a Solution? 21.  марта  2019.
године

- проф. др Николај Ракитјански, Катедра за политичку и социјалну психологију 
Московског државног универзитета (МГУ) „Ломоносов“ одржао је два предавања о
теми Како се прави психолошки портрет политичара? 24. и 25. маја 2019. године

- Јевгениј Примаков млађи, члан Комитета за међународне односе Државне думе 
Руске Федерације, одржао је предавање Приоритети руске спољне политике 15. 
октобра 2019. године

Током 2019. године  у  ЦРС је  организована настава руског језика,  а библиотека ЦРС-а
опремљена  је  новим  насловима.  Представници  Дипломатске  академије  Министарства
спољних послова Руске Федерације посетили су факултет политичких наука 17. маја 2019.
и  са  управом  ФПН-а  разговарали  о  могућностима  успостављања  сарадње  двеју
институција. 
Уз посредовање ЦРС-а стипендије за последипломске студије у Руској Федерацији добиле
су  студенткиње  ФПН-а  Марија  Мишљанов  и  Јелена  Бирманчевић,  а  Марија  Антић  је
примљена на Летњу школу Дипломатске академије Министарства спољних послова Руске
Федерације која ће бити одржана у Москви у августу 2020. године. 

2. Центар за студије Азије и Далеког истока

Центар за студије Азије и Далеког истока Факултета политичких наука и Институт
за  Азијске  студије  организовали  су представљање  књиге  проф.  др  Драгане  Митровић
“From Socialist Modernization to Chinese Dream”. Промоција је одржана 17. децембра 2019.
године на  Факултету  политичких  наука.  О  књизи  и  аутору  говорили  су  др Сармиза
Пенчеа, виши истраживач првог ранга Румунске академије наука, Института за светску
економију  и  гoсподин Борислав  Коркоделовић,  уредник  и  новинар.  На  промоцији  је
говорила и ауторка књиге проф. др Драгана Митровић, руководилац Центра за студије
Азије и Далеког истока ФПН и директор Института за Азијске студије. Модератор је био
др Драган Траиловић, научни сарадник Института за политичке студије и Института за
азијске  студије.  Промоцији  су  присуствовали  студенти  и  професори  БУ  и  других
академских институција,  саветник у Амбасади НР Кине, г. Ц’ Јонхуи и г.  Шен Лин из
Политичког  одељења  Амбасаде,  новинари,  представници  неколико  истраживачких
института из Београда и др.

Проф.  др  Драгана  Митровић,  руководилац  Центра,  је  као  позвани  говорник
учествовала на међународној конференцији: “The 3rd International High Level Forum on
Overseas China Studies – Building a Human Community with a Shared Future among Profound
Changes  in  a  Century“,  одржаној  у  Пекингу  5.  децембра,  2019.  године.  Професорка
Митровић  је  излагала  на  тему  “BRI  After  Six  Years:  Aspirations,  Development  and
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Challenges“  у  оквиру  панела Belt  and  Road  Initiative  (BRI):  Development  and  Vision.
Конференција је организована од стране Foreign Exchange Bureau of the Central Institute of
Party History and Literature of CPC.

По  позиву  организатора,  Central  Institute  of  Party  History  and  Literature  of  CPC
(CIPHL), проф. др Драгана Митровић је учествовала на међународној конференцији: The
3rd China-CEEC High Level Academic Forum.  У оквиру панела Economic Development in
China:  Perspectives  from  CEECs,  професорка  Митровић  је  излагала  на  тему  “China’s
Economic  Development  from CEECs and EU Perspective“.  Конференција  је  одржана је  у
Пекингу од 3-4. децембра, 2019.

Као  позвани  излагач,  проф.  др  Драгана  Митровић  говорила  је  на  међународној
конференцији под називом: Sources, Tools and Impact of External Non-EU Engagement in
South Eastern Europe – China, одржанoj у Берлину од 25-27. новембра 2019. Професорка
Митровић је излагала на уводном панелу: Understanding the Belt and Road Initiative in See:
Origins, Objectives, Means of Implementation. Конференција је организована од стране South
East Europe Association.

На  позив  Факултета  за  синологију,  Одељења  за  студије  Источне  Азије
Универзитета у Бечу, проф. др Драгана Митровић одржала је предавање на тему: “Seven
Years  of  ‘16+1’  Framework  of  Cooperation  –  in  between  EU,  Goals,  Expectations  and
Limitations“ 9. октобра 2019.

Проф.  др  Драгана  Митровић  je  учествовала  на  међународној  научној
конференцији International Relations  in the Age of Anxiety коју  су  заједно  организовале
Central and East EuropeanInternational Studies Association и International Studies Association. 
Професорка  Митровић  је  била  иницијатор,  председвајући и  уводничар  округлог
стола PR China in Global Governance –Supporting or Challenging Existing Global Order.
Такође,  по  позиву  организатора  професорка  Митровић  је  председавала
панелом New Approaches to the Study ofChina-CEE Relations.  Конференција  је  одржана  у
Београду на Факултету политичких наука у периоду од 17-19. јуна, 2019. године.

Проф.  др  Драгана  Митровић  је  као  позвани  говорник  у  организацији PfP
Consortium  Study  Group  Regional  Stability  in  South  East  Europe учествовала  на
међународној
конференцији Competing External  Influences in South East Europe Implications for Regiona
l Consolidation. У оквиру панела Convergence and Divergence of Geopolitical Concepts Vis-
à-Vis South East Europe, професорка  је  одржала  предавање  о  улози  Кине у  овом  делу
светa. Конференција је одржана у Рајхенау, Аустрија, од 16-19. маја, 2019. године.

Проф. др Драгана Митровић је као позвани говорник излагала на VIII Московској
конференцији о међународној безбедности у организацији Министарства одбране Руске
Федерације у оквиру панела  Војна сарадња и регионална безбедност на тему  Концепт
"Индо-пацифичког региона": перспективе и процене. Конференција је одржана у Москви
од 23-25. априла 2019. године.

Проф.  др  Драгана  Митровић  је  на  Кинеском  Институту  за  међународне  односе
(CIIS, Beijing) 15. априла 2019. године одржала предавањe по позиву на тему “China-CEE
Relations in the Context of BRI and Role of Serbia in 16+1”.

Проф.  др  Драгана  Митровић  је  на  позив  Института  за  регионалне  студије,
Пекиншког  универзитета  учествовала  на  међународној  научној  конференцији  “Areas
Studies  Towards  the  21st  Century:  Global  Experiences  and China  Paradigms”.  Професорка
Митровић је излагала на тему “Regional Studies as Contributors to Better Understanding of
Regional Issues”. Конференција је одржана 12. и 13. априла 2019. 

У организацији Центра  за студије Азије и Далеког истока Факултета политичких
наука (ФПН) Универзитета у Београду и Института за азијске студије, од 1. до 2. априла
2019.  године  на  Факултету  политичких  наука  одржана  је  међународна  научна
конференција под називом “Peaceful Rise of China and Global Governance – Achievements,
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Processes  and  Challenges”.  Скуп је  отворила  проф.  др  Драгана  Митровић,  руководилац
Центра  за  студије  Азије  и  Далеког  истока  и  директорка  Института  за  азијске  студије,
иницијатор  и  главни  организатор  ове  сада  већ  традиционалне  конференције.
Конференција се током два дана одвијала у три панела:
1. 40 Years of “Reform and Opening Up” – How Chinese “Socialist Modernization” Changed
China and the World; 
2. "Belt and Road Initiative" and "16+1" after six years; 
3. Peaceful Rising China – biding its time while aspire global leadership?
На скупу су учествовали професори,  истраживачи и научници из  области политичких,
економских  и  сродних  друштвених  наука  из  земаља  југоисточне  Европе,  чланица
такозване „групације 16“, као и НР Кине, Индије, Велике Британије, Аустрије и других.
Конференција је имала за циљ окупљање истраживача који деценијама изучавају феномен
економског и политичког успона НР Кине која је у свету глобализоване међузависности
постала  један  од најважнијих  актера  међународне  сцене  –  од  производње и  трговине,
инвестиција, до безбедности.
Проф. др Драгана Митровић је као позвани говорник излагала на међународној научној
конференцији  под  називом The Role of China in South East Europe-
Initiative 16 plus 1 and Chance for Cooperation in the Western Balkans,  у  организацији
Libertas  Међународног Универзитетa  и  Центра  за  међународне  студије  из  Загреба. На
конференцији  која  је  одржана  24.  и 25.  марта  2019.  професорка  је  излагала  на
панелу The Role of Chinese Diplomacy in South Eastern Europe.

Центар за студије Азије и Далеког истока, заједно са амбасадом Индије у Србији,
организовао је 12. марта 2019. године на Факултету политичких наука семинар „Махатма
Ганди  и  његов  утицај  на  индијску  и  глобалну  политику  и  савремени  свет”,  Проф.  др
Драгана Митровић је била модератор овог семинара. 

Проф. др Драгана Митровић је као предавач по позиву, 26. фебруара 2019. године
на  Факултету  безбедносних  наука  Универзитета у  Бањалуци,  одржала  предавање  "Од
'социјалистичке  модернизације'  до  'Кинеског  сна'  -  40  година  политике  реформе  и
отварања НР Кине", чији је суорганизатор био Конфуцијев институт Универзитета у Бањој
Луци. 

Проф.  др  Драгана  Митровић  је  као  позвани  уводничар  одржала  предавање под
називом:  "The  Belt  and  Road  Initiative  -  (after)  Five  Years  of  Networking  Connectivity,
Opportunities and Challenges" ("Иницијатива појас и пут - после пет година умрежавања
повезивања,  могућности  и  изазова")  на  међународном  научном  симпозијуму  под
називом: Navigating Globalisation – China’s Belt and Road Initiatives and Implications for the
Caribbean, који је организовао Институт за друштвене и економске студије Универзитета
Вест  Индис  у  Бриџтану  29.  јануара  2019.  И  на  овој  конференцији  професорка  је
предсстављала наш Факултет, Универзитет и Центар за студије Азије.

Проф. др Драгана Митровић је имала и 25 наступа у медијима у којима је говорила
о актуелним међународним економским и политичким темама, представљајући Центар за
студије Азије и Далеког истока, Факултет политичких наука и Универзитет у Београду.
Издвајају се следећи медијски наступи:

- Лист "Новости" о предавању "Од 'социјалистичке модернизације' до 'Кинеског сна'
-  40  година  политике  реформе и отварања НР Кине",  које  је  проф.  др  Драгана
Митровић одржала на Факултету  безбедносних наука Универзитета  у Бањалуци
(26. фебруар 2019. године)

- Гостовање  у  емисији  "Протокол"  на  РТРС о  самиту  Ким-Трамп,  Кини и  њеној
међународној улози и геополитици  Азије (01. март 2019. године)

- Гостовање у емисији Око економије на РТС1 о посети председника Си Ђинпинга
Монаку, Француској и Италији (27. март 2019. године)

- Интервју “Европа растрзана између жеље и страха од Кине” за дневни лист Данас
(27. март 2019. године)
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- Гостовање  у  Јутарњем  програму  ТВ  Прва  о  самиту  16+1  у  Дубровнику  и
економским односима Кине и Србије (7. април 2019. године)

- Репортажа  у  оквиру  емисије  "У  свету"  на  РТС1  о  међународној  научној
конференцији “Peaceful  Rise  of  China  and  Global  Governance  –  Achievements,
Processes and Challenges" у организацији Института за азијске студије одржаној од
1. до 2. априла 2019. (17. април 2019. године)

- Гостовање у емисији "Црвена линија" на N1 ТВ о Кини и њеном политичком и
економском утицају у земљама централне и југоисточне Европе (19. април 2019.
године)

- Интервју за People’s Daily  о глобалном управљању и Иницијативи појас и пут (20.
април 2019. године)

- Интервју за Спутник о другом самиту "Појас и пут" (24. април 2019. године)
- Гостовање на Радију Београд 1 у емисији "У средишту пажње"  о другом форуму

"Појас и пут" и посети председника Вучића Кини (25. април 2019. године)
- Интервју за  China Radio International (CRI) о говору председника Си Ђинпинга на

другом форуму Иницијативе појас и пут (27. април 2019. године)
- Интервју за  Танјуг о трговинском рату САД и Кине и његовом утицају на Србију

(10. мај 2019. године)
- Интервју  за  Телеграф  о  трговинском  рату  између  САД  и  Кине  (02.  јун  2019.

године)
- Гостовање у емисији Контекст на AlJazeera ТВ о Хонг Конгу и Кини (04. јул 2019.

године)
- Гостовање у емисији Контекст, на Al-Jazeera Balkan TV, о изазовима са којима се

КП Кине суочава у процесу "реформе и отварања" на 70. годишњицу свог оснивања
(09. октобар 2019. године)

- Economic Daily о одржаној међународној научној конференцији у Пекингу The 3rd
China-CEEC  High  Level  Academic  Forum  и  о  излагању  професорке
Митровић “China’s  Economic  Development  from  CEECs  and  EU  Perspective“  (09.
децембар 2019. године)

- Танјуг  о  промоцији  нове  књиге  професорке  Митровић  -  From
Socialist Modernization to Chinese Dream (17. децембар 2019. године)

- Гостовање у емисији "Дан уживо" N1 ТВ поводом објављивања нове књиге "Од
Социјалистичке модернизације до кинеског сна" и о улози Кине на светској сцени,
те односима Београда и Пекинга (24. децембар 2019. године)

- Поводом објављивања нове књиге "Од социјалистичке модернизације до кинеског
сна", професорка Драгана Митровић дала је интервју „Србија спремна да прихвати
све кинеске иницијативе и идеје“ за дневни лист Данас (12. јануар 2020. године)

3. Центар за истраживање медија

Истраживачки пројекти
1. Центар за медије није имао истраживачких пројекта, али је током јесењег 

семестра 2019/20  уговорена сарадња са истраживачком агенцијом  ИПСОС и  обезбеђена 
финансијска подршка Светског сервиса ББС  (BBC World Service ) за истраживање 
Информисање у дигиталном окружењу које ће бити спроведено у 2020. години.  
Подизање истраживачких  капацитета  

1. Центар је и у прошлој години, у сарадњи са Факултетом политичких знаности из 
Загреба, Универзитетом у Љубљани, Универзитетом у Перуђи и Универзитетом Карлос 
III, учествовао у организовању истраживачке конференције Цомпаративе Медиа Сyстемс
на Интер- универзитетском центру у Дубровнику од 15-20 априла 2019. Тема 
конференције  била  100 Years of Media Systems  in Southeast Europe – the legacy of 
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Yugoslavia. Од ове године конференција се организује у сарадњи са ECREA CEENetwork, 
а била је и део ЕУ COST Action New Exploratory Phase in Research on East European 
Cultures of Dissent (NEP4DISSENT). Канцеларија Мисије ОЕБС у Београду помогла је 
учеће Центра обезбедјивањем трошкова пута и боравка две учеснице са ФПН. Доступно 
на: https://www.iuc.hr/course-details.php?id=1161

2.  У оквиру Комуниколошког колоквијума, неформалне академске организације 
докторских студената ФПН на смеру Култура и медији одржана је расправа о резултатима 
истраживања 'Journalistic Roles, Values and Qualifications in the 21st century; how journalism
teachers view the future of a profession in transition'. Пројекат је реализован у оквиру 
European Journalism Teaching Association (EJTA), уз учешће предавача новинарских и 
комуниколошких дисиплина из 28 земаља укључијући и ФПН. У расправи су разматране 
препоруке и применљивост резултата у конципирању нових курсева на ФПН у сусрет 
новој акредитацији студијских програма. Доступно на: http://www.fpn.bg.ac.rs/31373

3. Центар је поставио нови веб сајт на коме су доступне информације о свим 
завршеним пројектима и активностима. У следећој фази планира се постављање 
истраживачке базе докторских студената са подацима о њиховим истраживачким 
интересовањима. Доступно на: http://centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/istrazivanja/

4. Центар за истраживања у социјаној политици и социјалном раду

Током претходне 2019. године у Центру за истраживања у социјаној политици и 
социјалном раду, реализовани су следећи пројекти:  
1. "Хранитељство и добробит адолесцената: истраживање за унапређење политика и 
пракси“, које непосредно реализује Факултет политичких наука БУ, Центар за 
истраживање у социјалној политици и социјалном раду, у сардањи са Институтом за 
психологију и Уницеф-ом.  Пројекат је започео априла 2018, а током 2019 године завршена
је обрада података, урађен и екстерно одобрен истраживачки извештај на српском и 
енглеском (070RSER19 УНИЦЕФ Еxternal Research/Study Report Quality Review Checklist, 
где је извештај оцењен као " Highly Satisfactory"). Током маја и јуна месеца одржана су три
округла стола која су окупила академску јавност, истраживаче, практичаре, пружаоце 
услуга, доносиоце одлука, хранитеље и адолесценте на хранитељству, где су дискиутовани
прелиминарни нацрти истраживања, што је касније уграђено у финални извештај.

Пројекат је окончан промоцијом публикације Хранитељство и добробит 
адолесцената: истраживање за унапређење политика и пракси“, (http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-
content/uploads/Hraniteljstvo-i-dobrobit-adolescenata_v5.pdf) која је отштампана на српском а
у електронској верзији објављен и на енглеском језику. Промоција публикације 
„Хранитељство и добробит адолесцената” и пратећи округли сто „Будућност хранитеља 
у Србији- како обезбедити квалитет услуга?”, (http://www.fpn.bg.ac.rs/31275?jezik=lat) су 
одржани на Факултету политичких наука 17.децембра 2029.  чиме је пројекат је успешно 
окончан. Координатор је бил проф. Невенка Жегарац, а са Факултета политичких наука су 
учествовали доц. др Анита Бургунд Исаков и Асс МА Никола Јовић, као и 15 млађих 
истраживача -  студената мастер и докторских студија социјалног рада.

2. COST action CA18123 "The Pan-European Family Support Research Network: A
bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach" – европски прокјекат у оквиру
COST акције. Пројекат је одобрен новембра 2018.,  почео је јануара 2019., и планирано је
да траје 4 године. Током 2019. године одржана су три састанка, основан је management
commitie  и  формиране  су  радне  групе,  одређенае  управљачке  структуре  и  делегирана
задужења.  Дефинисани  су  правци  развоја  акције.  Координатор  испред  Србије  и
Универзитета у Београду и лидер радне групе 4 (WG4 - Family support workforce skills
standards)  је проф. Невенка Жегарац, у акцију је са ФПН укључена доц др. Анита Бургунд
Исаков.
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3. Пројекат "Co-creation of knowledge and building of expertise for the protection of
children  affected  by  migration  and  forced  displacement  –  Curriculum  Development -  је
започет у новенмру 2019 годнине, а планирано је да траје до октобра 2020. Пројекат се
спроводи у сарадњи са Уницефом и Комесаријатом за избеглице Републике Србије,  уз
сараднју Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Током 2019.
година урађен је преглед литературе, одржане су фокус групе и интервјуи са око 70 актера
из  релевантних  домаћих  и  међународних  организација  и  професионалаца  које  се  баве
мигрантима,  консултовани  су  доносиоци  одлука,  а  припремљен  је  и  усаглашен
Меморандум о срадњи између ФПН, Уницефа и Комесаријата  за избеглице Републике
Србије.  Пројекат је повезан и са MIGREC HORIZONT 2020 порјектом.  Координатор је
проф.  Невенка  Жегарац,  а  са  Факултета  политичких  наука  су  учествовали  проф.  др
Наталија  Перишић,  доц  др  Анита  Бургунд  Исаков,  доц.  др  Катарина  Лончаревић  и
истраживач-сарадника  МА Виолета  Марковић,  уз  10  млађих истраживача  -   студената
мастер и докторских студија социјалног  рада. 

4. Пројекат Understanding  Communal  Orientation  in  Men  (UCOM),  је
кроскултурално  истраживање  којим  руководи  тим  истраживача  са  Универзитета
Британска  Колумбија  и  Универзитета  у  Лувену.  Спроведено  је  у  63  земље  света
(https://ucom2017.wordpress.com/).  Истраживачице  сараднице  које  су  биле  одговорне  за
прикупљање података за Србију су Ивана Јакшић, испред Факултета политичких наука и
др Ирис  Жежељ,  испред  Филозофског  факултета  у Београду.  Прикупљање података  је
успешно завршено. 

5. Истраживање под називом  „Психолошки корелати опажене личне и групне
родне дискриминације жена у Србији“ спровеле су асистенткинја Ивана Јакшић и проф.
Тамара  Џамоња  Игњатовић   у  сарадњи  са  МА  Катарином  Мијатовић и  студентима
Одељења за  социјални рад и социјалну  политику.  У оквиру истраживања одбрањен је
један  мастер  рад,  а  део  резултата  је  презентован  на  међународном  скупу  Савремени
трендови у психологији у Новом Саду  (Јакшић, И., Мијатовић, К.,  Џамоња Игњатовић, Т.
(2019) Perceived and actual gender discrimination: Effects on personal self-esteem and coping
styles,  Current  Trends  in  Psychology  2019,  Novi  Sad,  October  24-27,  2019.  -  Novi  Sad:
Filozofski fakultet, 2019, pp172-173).  
На  основу  резултата  истраживања  пријављена  су  и  два  излагања  на  међународним
скуповима  психолога  у  Београду  и  Кракову:  The  accuracy  of  personal/group  gender
discrimination discrepancy, ЕИП, 2020 и Gender discrimination, self esteem and active coping
with gender discrimination: moderating role of belief in a just world-  ЕАСП, Краков, 2020.
Ауторке су Ивана Јакшић и Тамара Џамоња Игњатовић, а оба рада су прихваћена. 

Коначно,  исте  ауторке су  приредиле за штампу и рад под називом  Искуство и
перцепција  роддне  дискримиације  у  породици porоdici:  ефекти  на  базично
самопоштовање  и  стратегије  суочавања,  који  је  прихваћен  за  штампу  у  часопису
Антропологија. 

На основу резултата пилот пројекта,  конципирано је ново  истраживање, чије је
спровођење у току.

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

У току 2019. године, Центар за локалну самоуправу, јавну управу и јавне
политике остварио је већи број циљева утврђених Програмом рада за 2019. 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 активности
често, као што је и логично, покривају обједињено све три области. 

Јачање  везе  између  институција  јавног  сектора  и  наставног  програма,
(сарадња, пракса и израда анализа и студија). 
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Програмом рада предвиђено да један део активности рада Центра буде повезан
са радом органа државне управе и служби Владе, пре свега са Министарством за државу
управу и локалну самоуправу, Министарством за заштиту животне средине и Генералним
секретаријатом за јавне политике. Поред тога, током 2019. године продубљени су односи
са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). Центар је, кроз сарадњу са
државним органима и органима јединица локалне самоуправе, за више од 50 студената
обезбедио разговоре и састанке са њиховим 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.

Међународна  сарадња  -  област  научних  истраживања  и  пројектних
активности

У току 2019. године чланови Центра су радили на припреми пројектне
документације у оквиру ЕРАСМУС+ (компонента КА1) међународног пројекта под
називом: Political Science – Integration and Governance (PoSIG) који координира
Универзитет у Салцбургу. Документација је успешно комплетирана и спремна за
аплицирање у 2020. години. Учесница на пројекту Проф. др Снежана Ђорђевић је у
контексту ових активности учествовала на скупу партнера на пројекту на Универизету у
Тирани (Албанија) у јануару 2019. године.

Јачање сарадње са међународним научним асоцијацијама: ИПСА
(Међународна асоцијација за политичке науке)

Од 03. до 06. окотобра у Дубровнику је одржана Међународна конференција под
називом: Public administration in a democratic society: thirty years of democratic
transition in Europe у организацији Института за јавну управу из Загреба уз сарадњу са:
Comparative Studies on Local Government and Politics of the International Political
Science Association (IPSA), RC 32 Public Policy & Administration of the International
Political Science Association (IPSA), International Institute of Administrative Sciences
– Institut International des Sciences Administratives, Croatian Political Science
Association, Croatia, Faculty of Law, Study Centre for Public Administration and
Public Finance,  University of Zagreb,  Croatia. На овој конференцији је чак петоро колега
излагало своје радове и то: .
1. Проф. др Снежана Ђорђевић
2. Доц. др Веран Станчетић
3. Проф. др Наталија Перишић
4. Доц. др Марко Тмушић
5. Доц. др Вера Арежина

Сви  учесници  су  припремили  текстове  и  предали  за  објављивање,  а  овај  вид
сарадње је важан облик регионалног повезивања са колегама из читавог региона, као и са
колегама који се баве овим темама широм света.

Издавачка делатност
У оквиру издавачке делатности објављена је једна књига и то: Дејан Миленковић,

Савремене теорије и модерна управа, ФПН и Чигоја, 2019. Осим тога завршен је рад на
књизи Одлучивање у јавном сектору (аутор Веран Станчетић) која је спремна за
објављивање у току 2020. године.

Конференције и скупови
Центар је учествовао у припреми и реализацији скупа „Дани јавних политика“ који

се  8  година  реализује  на  Факултету  политичких  наука  као  већ  традиционална
конференција. Ове године (2019) је одржана 25. и 26. октобра. у сарадњи са невладином
организацијом Група за анализу и креирање јавних политика (ГАЈП) коју чине углавном
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студенти мастер студија са програма Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике
ФПН-а), уз несебичну подршку Конрад Аденауер Фондације. На скупу је учествовао већи
број представника институција из јавног сектора и медија узео учешће као и велики број
студената нашег факултета али и других факултета Универзитета у Београду па и неких
приватних.

Пројекат: „Израда базе података за анализу јавних политика“
Током 2019. године развијена је идеја и програм израде базе података која ће
лужити као „банка“ података за анализе јавних политика. За ову сврху анимирана је група
тудената која ће уз менторство чланова Центрра развијати овај програм.

Остврт на услове и резултате рада
Иако Центар у току 2019. године није обезбедио финансијска средства кроз своје

активности,  активности  чланова  Центра  су  биле  бројне  и  у  функцији  унпређења  рада
Центра  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
ачања и позиционирања, као и успешног рада и сарадње са младим и талентованим
тудентима основних, мастер и докторских студија.

6. Центар за британске студије

Посета Нишу и промоција зборника о британско-српским односима 
Огранак Српске академије наука и уметности у Нишу и Униветзитетска библиотека 
„Никола Тесла“ у Нишу организовали су 21. јануара 2019. промоцију књиге British-
Serbian Relations from the 18th to the 21st Centuries. Промоција је одржана на инцијативу 
председника Огранка САНУ академика Нинослава Стојадиновића. На промоцији су 
говорили чланови Савета ЦБС-а и аутори прилога у зборнику: проф. др Катарина Расулић,
проф. др Зорица Бечановић Николић и уредник проф. др Слободан Г. Марковић.
Приликом посете Нишу чланови Савета ЦБС-а посетили су Дом ученика средњих школа у
Нишу, односно бивши Еглеско-српски дечји дом у чијем се дворишту налази биста 
Гертруде Карингтон Вајд, истакнуте хуманитарне раднице која је заслужна за изградњу 
Енглеско-српског дечјег дома у Нишу.  

Прикази зборника Британско-српски односи
Прикази зборника Британско-српски односни од 18. до 21. века објављени су током 2019. 
у три научна часописа. У два часописа прикази су објављени на српском и то у часопису 
Економске идеје и пракса, и у часопису Токови историје, док је у часопису Балканолошког
института САНУ Balcanica, јануара 2019. објављен приказ на енглеском. У прилогу су 
библиографске јединице приказа с интернет линковима.
1. Aleksandra Praščević, „Britansko-srpski odnosi od 18. do 21. veka“. Ekonomske ideje i praksa, No. 32 
(2019), 97-102. 
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/10/Rad-07.pdf
2. Немања Радоњић, „British-Serbian relations from 18th to 21st centuries, ed. Slobodan 
Markovich. Belgrade: Zepter Books, FPN, 2018, 521“, Токови историје, No. 1 (2019), 220-
223.
http://tokovi.istorije.rs/cir/uploaded/1%202019/13.%20prikaz%206.pdf
3. Dušan Fundić, “British-Serbian Relations. From the 18th to the 21st Centuries, ed. Slobodan 
G. Markovich.”, Balcanica, No. 49 (2018), 265-268.
http://www.balcanica.rs/balcanica-xlix.html
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Промоција зборника
Зборник је поменут у Британском парламенту у Дому лордова. Баронеса Баркер (Barker) 
из Либерално-деморатске странке се у свом говору 10. јануара 2019. осврнула на посету 
групе британских парламентараца Балкану, и том приликом је изјавила у Дому лордова: “I
am indebted to Denis Keefe, our ambassador in Belgrade, for this amazing tome about the 
complex history of British-Serbian Relations from the 18th to the 21st Centuries.“1 
Дана 26.03.2019, приликом предаје акредитива, гђа Александра Јоксимовић, амбасадорка 
Р. Србије у Великој Британији, поклонила је један примерак зборника о британско-
српским односима краљици Елизабети II о чему су јавили Танјуг, Политика и други 
медији у Србији.2 
Примерке зборника Амбасада Велике Британије доставила депозитним билиотекама у 
Великој Британији, као и одрђеном броју посланика оба дома Парламента и 
преставницима Форин офиса. Поред тога пет примерака је приватном иницијативом 
послато у библиотеке у САД. Факултет политичких наука послао је четири примерка 
зборника Амбасади Србије у Лондону, а руководилац Центра је лично послао још 10 
примерака путем приватног превозника Амбасади Србије у Лондону. Амасадорка Србије 
доставила је зборник одређеном броју значајних политичких у културних личности у 
Британији, а она је и само ауторка једног од прилога.

Библиотека Центра за британске студије
Библиотека Центра добила је једну приватну донацију од 15 књига током 2019. из 
библиотеке покојног инжењера Бранислава Мијаиловића, који је био дугогодишњи 
директор једног битанског представништва у Београду. Поред тога библиотека је добила и
неколико појединачних донација од стране чланова Савета центра. Воде се и разговори с 
породицом покојног академика Војислава Становчића о томе да и део његове библиотеке 
постане посебан легат у овкиру библиотеке ЦБС-а.
Све књиге билиотеке Центра налазе у централној библиотеци под сигнатуром ЦБС, а 
током 2020. наставиће се настојања да се израде посебне полице за библиотеку ЦБС-а.  

Успостављање сарадње с тинк-тенком LSE IDEAS
Приликом боравка у Лондону у јуну 2019. руководилац Центра обавио је разговоре у 
водећем академском тинк-тенку у Британији LSE IDEAS који делује у оквиру Лондонске 
школе економије и политичких наука. Отпочети су разговори с кодиректором тинк-тенка 
проф. Кристофером Кокером о могућем заједничком научном скупу о односима Балкана и
Запада, као и о другим облицима сарадње које би требало иницирати током 2020. године. 
Поред тога ЦБС сарађује са LSEE – Центром за студије Југоисочне Европе при Европском
институту Лондонске школе економије. О могућности сарадње с овом установом 
обављени су разговори с др Спиросом Икономидисом (Economides), и са директором 
Европског института проф. Кевином Федерстоном (Featherstone). 

Акција поводом портрета Чедомиља Мијатовића у Британији
Амбасада Велике Британије обавестила је руководиоца ЦБС-а да ју је контактирао 
истакнути англикански свештеник који је у поседу портрета Чедомиља Мијатовића (1842-
1932), дугогодишњег посланика Краљевине Србије у Лондону. У преписку је укључена и 
Амбасада Србије у Британији. Амбасадорка Р. Србије у Лондону је тим поводом 
организовала посету Херфорду 06. јуна 2019. Током посете амбасадорка Јоксимовић и С. 
Г. Марковић видели су портрет Чедомиља Мијатовића из 1911, рад индијског уметника 
Џехангира Ардешира Лалкаке (Jehangir Ardeshir Lalkaka, 1884-1967), а који је кћерка Ч. 

1 https://hansard.parliament.uk/lords/2019-01-10/debates/241D805C-5C98-449A-B6DF-
176884D1B533/WesternBalkans
2 „Амбасадорка Јоксимовић предала акдредитиве краљици Елизабети“, Политика, 
27.03.2019. http://www.politika.rs/sr/clanak/425977/Ambasadorka-Joksimovic-predala-
akreditive-kraljici-Elizabeti
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Мијатовића Ејда Прајор (Ada Prior) поклонила англиканском свештенику у својој 
парохији. 
Од посете Херфорду воде се разговори о могућности да се ова слика откупи и да надаље 
буде у једној од установа за које је везан живот и рад Чеде Мијатовића. Будући да његова 
личност оличава англо-српске односе у дужем периоду (од 1869-тих па све до Првог 
светског рата) било би веома добро уколико би његов портрет могао да буде изложен у 
Амбасади Р. Србије у Лондону. Друга могућност је да буде изложен у некој од установа у 
Србији у чијем је оснивању учествовао  (Српска академија наука или Народна банка).

Предавање проф. Кристофера Кокера 
 ЦБС је организовао 17. октобра 2019. посебну расправу поводом књиге Кристофера
Кокера Сумрак Запада (Twilight of the West). Књигу је објавио Вествју прес 1998. године.3 
Расправа је била тако конципирана да размотри колико су тезе о кризи концепта Запада 
као евроатлантске заједнице које је изнео аутор актуелне 20 година касније. Говорили су 
проф. Кристофер Кокер, г. Драган Бисенић, бивши амбасадор Р. Србије у Египту и проф. 
др С. Г. Марковић. Излагања са овог скупа биће публикована у посебној свесци Lecture 
Series No. 2. Свеска ће садржати излагања панелиста као и два додатна чланка проф. 
Кокера.

Организација скупа Ψ и култура III
Трећи скуп под насловом Ψ и култура на тему „Ерос и танатос“ био је одржан у 
организацији ЦБС-ФПН 21. септембра 2019. године. Скуп је организован поводом 80 
година од Фројдове смрти у Лондону (септембар 1939. године). За прва два сусрета 
коорганизатор овог скупа био је Центар за демократију ФПН.
Скуп се састојао од три панела: 1. Фројд као наш савременик, 2. Од Ероса ка Танатосу, 3. 
Нагон смрти и друга топика. У припреми је штампање зборника са овог скупа. 
Учествовало је 13 излагача из Београда и Новог Сада. Учесници су били са ФПН БУ, 
Филолошког факултета БУ, Филозофског факултета БУ, Економског факултета БУ, ФМК-
а (Сингидунум), и из два стручна удружења која се баве психоанализом у Београду и 
Новом Саду.

Предавања и промоције
У својству руководиоца Центра за британске студије говорио сам на промоцији књиге 
Драгана Бисенића Мала, величанствена Србија. „Краљ чаја“ Томас Липтон у Србији 
1915. године. Промоција је уприличена у ресторану Хајд Парк 29.01.2019. Говорили су 
амбасадор УК Денис Киф, Драган Бисенић, Добивоје Миловановић, директор компаније 
Унилевер, Београд и С. Г. Марковић. Поводом припреме издања ове књиге на енглеском 
очекује се даља сарадња.
Конференција „Бити или не бити, Брегзит, ЕУ и западни Балкан“, у организацији Центра 
за спољну политику и Фондације Фридрих Еберт одржана је 31. октобра 2019. У првом 
панелу „Брегзит и ЕУ где смо тренутно?“ говорио је С. Г. Марковић.

7. Центар за научна и примењена истраживања

Готово читава 2019 година била је посвећена теренском прикупљању података 
Европског истраживања вредности (Еуропеан Валуе Сурвеy). Имајући у виду да је реч о 
веома опсежном и захтевном истраживању које се реализује у свим земљама Европе, као и
чињеницу да је Факултет политичких наука носилац овог пројекта у Србији, ЦНПИ је 
спровео читав низ активности у циљу успешне реализације истраживања. Тачније, у 2019 
години поводом овог пројекта, по фазам укратко реализовано је следеће:

- Припрема и превод инструмента истраживања
- Реализација пилот истраживања

3 Christopher Coker, Twilight of the West. Boulder CO: Westview Press, 1998. Српски превод: 
Кристофер Кокер, Сумрак Запада, Досије и Англо-српско друштво, Београд 2006. 
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- Пројектовање узорка по јединственој ЕВС методологији
- Креирање пост-стратификацијских оптерећења
- Креирање модела/мапе за мониторинг и верификацију прикупљених података
- Интеграција базе података са јединственом ЕВС базом за потребе компаративних 
истраживања
- Обезбеђивање иностраних финансијских средстава за покривање трошкова 
истраживања
- Велики број административних активности који се тиче међународне научне 
сарадње када је реч о интеграцији Факултета политичких наука са ЕВС научном 
заједницом
У наредном периоду након прикупљених података, Центар ће имати велики број 

активности који се тичу међунаодне сарадње и експлоатације података овог истраживања. 

8. Центар за немачке студије

У протеклој години Центар за немачке студије наставио је сарадњу, успостављену
са  релевантним  институцијама,  како  академским,  тако  и  са  немачким  политичким
фондацијама у Београду. 

Највећу  пажњу  завређује  свакако  симпозијум  поводом  30-годишњице  пада
Берлинског  зида  „Промена  парадигме:  30  година  од  пада  Берлинског  зида  и
трансформација  постојећих  поредака“ (01.11.2019).  На  основу  српског  и  немачког
искуства  на  симпозијуму  су  тематизовани  ефекти  политичких  превирања,  прелаз  из
социјалистичког  облика  друштва  у  капиталистичко,  велике  територијалне  промене,
поновно  уједињења  двеју  немачких  република  са  једне  и  распад  Југославије  са  друге
стране, као и могућности развоја демократије и опасности на том путу из немачке и српске
перспективе.  Гости  из  Немачке  били  су  проф.  др  Кристина  Цубер  са  Универзитета  у
Констанцу (Наслеђе комунизма? Странке и избори у Источној и Западној Немачкој) са
којим  ФПН  већ  има  институционалну  сарадњу,  др  Лукас  Цидела  са  Хумболтовог
универзитета  у  Берлину  (Распад  источног  блока  1989-1991  као  дезинтеграција  једног
међјународног поретка) и др Томас Шрапел, из канцеларија КАС-а у Тбилисију (Немци и
њихово „унутрашње јединство“), док су домаћи излагачи били проф. др Радмила Накарада
(Распад  Југославије  и  успостављање  новог  светског  поретка),  проф.  др  Слободан
Самарџић (Уједињење Немачке и њена нова улога у Европи) и мр Драган Живојиновић
(Сједињене  Америцке  Државе  и  крај  Хладног  рата:  нови  светски  поредак  1989-1991.
године).  Симпозијум  је  завршен  отварањем  изложбе  постера  "Моћ  емоција"  Савезне
фондације  за  суочавање  са  диктатуром  СЕД-а,  Јединствене  социјалистичке  партије
Немачке.

Симпозијум је  организован  уз  подршку ДААД-а (Немачке  служба за  академску
размену),  Фондације  Конрад Аденауер,  Фондације  Ханс Зајдел,  Факултета  политичких
наука и Амбасаде СР Немачке у Београда.

У  мају  исте  године,  његова  екселенција,  господин  Nikolaus  Luteroti,  амбасадор
Републике Аустрије у Србији, дошао је на позив Центра за немачке студије (08.05.2019.)
на Факултет и одржао предавање на  тему Аустрија  – Србија:  заједничка будућност у
Европској унији?

Пројекат  „Дуги 20.  век  у  немачком филму“.  Реч  је  о  додатном курсу  у  оквиру
иновације  знања који је припремљен у току 2019. и који надилази утврђене академске
оквире.  Циљ  курса  јесте  тумачење  одабраних  немачких  филмова  (водитељ/и  Курса  и
студенти  БУ),  тражење  одговора  на  многа  питања  уметничког  бављења  централним
темама 20. века, укључујући пре свега оне из ратне и поратне историје Немачке. Избор
филмова руководио се естетским критеријумима и тематиком, те укључује између осталог
филмове попут Лоте у Bauhausu и Лименог добоша, екранизације Грасовог истоименог
романа  чувеног  немачког  режисера  Folgera  Šlendorfa  ,  те  троделни  телевизијски  филм
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Наше мајке, наши очеви, филм Мост о послератној Немачкој из доба Аденауера, а затим,
Хану Арент и Оловна времена Margarete fon Trota до Живота других итд.
Што  се  исхода  учења  тиче,  полазници  Курса  се  оспособљавају  за  боље  разумевање
захтевног,  софистицираног  флмског  језика,  и  да  изоштравањем  перцепције  на  нови  и
оригиналан  начин  разумевају  многе  аспекте  20.  века  и  немачке  историје  и  да  одатле
извлаче сопствене закључке. Курс би водио проф. др Влатко Илић, ФДУ. Нацрт Курса
који је презентован немачким фондацијама наишао је на јако добар и позитива пријем. У
току су преговори са политичким фондацијама у Београду око формата Курса и његовог
финансирања. 

Издавачка делатност Привођење крају превода нове књиге Ingeborg Maus „Судство
као друштвени суперего.  О месту судске праксе у демократији“  на предлог професора
Слободана  Самарџића,  члана  Савета  Центра  за  немачке  студије  и  уредника  едиције
„Европа“ издавачке куће Албатрос плус. Књига ће бити објављена уз подршку Европске
мреже за књижевност и преводилаштво ТРАДУКИ.  
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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 2019. години био на пројектима које финансира Европска унија. 

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

Пројекат завршен 2019. године:

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

Пројекат добијен 2019. године:

- Horizon2020 – MIGREC пројекат у области миграција са партнерима из Грчке
и Велике Британије. 

Марта 2019. Европска комисија обавестила је Факултет да је на конкурсу у оквиру 
престижног програма Horizon2020 наш пројекат MIGREC одобрен за финансирање. 

Статистички подаци који следе говоре о томе колико је ово велики успех:
- укупан број пријава на конкурсу: 460
- број пројеката одобрен за финансирање: 37
- стопа успеха: 8%
- број пријава из области друштвених наука: 76
- број одобрених пројеката из области друштвених наука: 5
- стопа успеха у области друштвених наука: 6,5%

Пројекат MIGREC усмерен је на подизање капацитета у области студија миграција 
на нашем факултету. Међу посебне циљеве спадају оснивање Центра за истраживање 
миграција, интеграције и управљања (Migration, Integration and Governance Research 
Centre – MIGREC), израда програма докторских студија у области миграција и 
организовање различитих шема размене наставног особља и докторанада.
Координатор овог трогодишњег пројекта је ФПН, а партнери су Универзитет у Шефилду 
из Велике Британије, Фондација за европску и спољну политику (ELIAMEP) и Центар за 
истраживања у југоисточној Европи (SEERC) из Грчке. Након потписивање уговора, 
пројекат је званично започео 1. октобра 2019, kick-off састанком у Београду. 

Апликације за нове ЕУ пројекте припремљене у 2019. години  
- Erasmus+ K2 заједнички мастер програм - PoSIG, координатор Универзитет у 

Салцбургу – апликација спремна за подношење (рок крај фебруара 2020). 

   41



Универзитет одобрио предпријаву. Резултати конкурса очекују се до средине 2020. 
године.
Сви Еразмус+ пројекти сада се раде 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).

Универзитет нас је такође обавестио да је приступио Circle U мрежи у оквиру 
Иницијативе европских универзитета и очекујемо информацију у којим областима и на 
који начин можемо да, као чланица Универзитета, у њој учествујемо. 

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 био укључен у рад 
свих радних група. Овај заједнички међународни програм је на ФПН успешно покренут 
школске 2012/13. године и реакредитован 2015/16.  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 2019. години 
Универзитет у Београду коначно је решио питање заједничких диплома на енглеском 
језику, након чега је ФИС прилагођен за издавање ових диплома тако да смо почели са 
креирањем захтева. Реакредитација програма је у припреми.

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

В. Остали одобрени пројекти

- DRONe, уз финансијску подршку Aмбасаде САД у Београду – формирање online
базе  Интернет страница са лажним вестима и непоузданих извора вести.

Г. Билатерални споразуми

- Сарадњу  на  основу  недавно  потписаног  Меморандума  о  разумевању  са
Универзитетом КИМЕП из Казахстана водиће Центар за студије Азије.

- 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.  На  прошлогодишњем  конкурсу,  мобилност  у  наредном
периоду одобрена је за 2 студента. 

Д. Остали облици сарадње
- Организовање  предавања  иностраних  професора,  амбасадора  акредитованих  у

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

- Наставак сарадње са ОЕБС-ом, амбасадама и иностраним културним центрима. 

На  Факултету  се  такође  врши  и  превођење  студентске  документације  на  енглески
језик, као и обрада и слање докумената на нострификацију у иностранству. 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 каријеру започне 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

Фокус рада Рачунарског центра Факултета политичких наука 2019. године је био на
комплетној реконструкцији аудио-видео опреме у свим слушаоницама, а првенствено за
потребе међународне конференције ISA–CEEISA 2019. У складу са ИТ трендовима, а са
цињем  побољшања  квалитета  научно-истраживачког  и  образовног  рада,  у  току  је  и
миграција свих оперативних система Windows 7 на Windows 10.

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  10.  Све
слушаонице располажу и са пројекторима, белим таблама и платнима. У слушаоници 8 је
конфигурисана  и  интерактивна  табла  Hitachi,  StarBoard  FX-TRIO-77E Ове  године
набављена је још једна паметна табла.

У мају 2019. године извршена је набавка аудио-видео опреме како би се постојеће
слушаонице  прилагодиле  потребама  одржавања  преко  120  планираних  панела  на
међународној  конференцији  ISA–CEEISA 2019 чији  организатор  је  био  Факултет
политичких наука. 

У 22 слушаонице урађено је следеће:
 Поставњено је 6 нових платна
 Платна која су могла да се очисте, очишћена су
 Постављена су 4 нова пројектора
 Померени су носачи пројектора у 10 слушаоница
 Промењени су видео каблови у две слушаонице
 Омогућена је бежична пројекција видео садржаја у 3 слушаонице

Садашњи распоред аудио-видео опреме је следећи:

Пројектор Платно Бела табла
Амфитеатар SONY EW435 ДА НЕ

Слушаоница 1 SONY EW435 ДА ДА
Слушаоница 2 EPSON EB-X18 ДА ДА
Слушаоница 3 SONY EW435 ДА ДА
Слушаоница 4 EPSON EB-X31 ДА ДА
Слушаоница 5 EPSON  EB-W04 ДА ДА
Слушаоница 6 SONY EW435 ДА ДА
Слушаоница 7 SONY EW435 НЕ НЕ
Слушаоница 8 EPSON EB-X18 НЕ НЕ
Слушаоница 9 EPSON EB-X25 ДА ДА
Слушаоница 10 EPSON EB-X31 ДА ДА
Слушаоница 11 EPSON EB-X11 ДА ДА
Слушаоница 12 EPSON EB-X20 ДА ДА
Слушаоница 13 EPSON EB-X25 ДА ДА
Слушаоница 14 EPSON EB-X11 ДА ДА
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Слушаоница 15 EPSON EB-X11 ДА ДА
Слушаоница 17 EPSON EB-X18 ДА ДА

Зборница EPSON EB-X18 ДА НЕ
Кабинет 133 EPSON EB-X25 ДА НЕ

Професорска читаоница EPSON EB-X11 ДА НЕ
Руски центар EPSON EB-W04 DA NE

Радне станице

На Факултету политичких наука у употреби су 204 десктоп раднe станице, од чега
су 3 Apple рачунари, 21 се налази у Интернет учиниоци, 21 се налази у слушаоницама и
служи за потребе наставе, 10 у библиотеци за потребе претраге књига,  а остали рачунари
су распоређени по кабинетима и користе се у раду наставног и ваннаставног особља. У
употреби је и 98 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. 

С обзиром да је најављено да Мicrosoft престаје да пружа подршку и оперативном
сисрему Windows 7, при крају је миграција 103 радне станице са овог оперативног система
на оперативни систем  Windows 10.

Мрежна инфраструктура 

У нашем дата центру се 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

6 Server Sun Fire X2100 CentOS ftp pink 1
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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

Лиценциран софтвер

На Факултету се користи искључиво лиценциран софтвер. Тренутно се на  већини
радних станица налази Windows 10 оперативни систем.

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.

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.

10.2. БИБЛИОТЕКА

У 2019. 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:

Библиотека у 2019. Години није купила ни једну књигу, на поклон смо добили 386 
библиотечких јединица, а кроз размену 7.   
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Обрада  периодичних  публикација -  У  2019.  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 

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. 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 2019. години број 
чланака у бази увећао за 2445.

Међубиблиотечка позајмица - За потребе корисника, пре свега наставног особља
Факултета и студената међубиблиотечком позајмицом из других библиотека  позајмљено
је 80 књига. Другим библиотекама, широм Србије, поштом је послано, на њихову молбу
230 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  2019.  години
имали  су  могућност  добијања  библиотечких  информација  о  књигама  и  часописима,
чланцима из локалне електронске базе ФПН али и из свеукупне библиографске базе, тзв.
Виртуелне  библиотеке  Србије.  Та  претраживања  се  одвијају  свакодневно  и  улазе  у
редовне послове библиотеке. За посебне комплексније захтеве  претраживање се вршило и
из базе КОБСОН али и нових база на које се ФПН претплатио.Та претраживања обављају
искључиво  библиотекари.  Корисници  Библиотеке  осим  професора  и  студената  током
2019.  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 150 студената ФПН, сваки студент позајми у 
просеку 3 књиге, 70% позамљених књига је на српском језику, 25% 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 
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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 2020. години 
претплати на ову базу. Такође, за 2020. Смо се претплатили на још једну нову базу 
значајну за наше студијске програме и истраживања Word Politics Review.

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.

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.
Библиотекар Жељко Димитријевић је завршио стручни семинар који је обавезан за све
који раде на платформи COBISS и добио je лиценцу за рад на нормативним датотекама.

У Библиотеци се за потребе доктораната додељују одговарајући УДК бројеви. 
Надамо се  да  ће  у  наредном периоду Управа разматрати  могућнос  пријема  још

једног  библиотекара  који  би  заменио  колегиницу  Душанку  Ераковић,  будући  да  је
колегиница добила решење за пензију.

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, подстицања
студената на каријерни развој и значај неформалног образовања, на факултету се одвија
врло интензиван и развијен студентски живот који чине студентски представници кроз
студентски парламент и бројне студентске невладине организације које су регистроване и
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, 
који се користи за одржавање састанака и спровођење студентских активности. Поред 
тога, у употреби је и кабинет студента продекана и председника парламента.

Студентски парламент

Студентски  парламент је  самосталан  орган  Факултета  преко  којег  студенти
остварују  и  штите  своја  права  и  интересе.  Студентски  парламент представља  везу
студената  и  управе  Факултета  политичких  наука.  Основни  задатак  Студентског
парламента  јесте  да  се  бави  студентским  правима,  решавањем  бројних  студентских
питања и побољшањем услова и квалитета студирања.
 Тренутни сазив  Студентског  парламента има 25 чланова и мандат у трајању до
октобра 2020. године, док се избори за наредни сазив (2020/22) одржавају током летњег
семестра 2020. 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 ФПН сразмерно броју студената по смеровима
који најбоље могу да заступају интересе својих колега. Осим тога, Студентски парламент
делегира  и  20%  чланова  из  реда  студената  у  органе  Факултета,  као  што  су  Савет,
Наставно-научно веће, комисије, катедре и одељења. Представници студената право гласа
имају у органу Савета Факултета и у комисијама које се по потреби састају, али не и у
Наставно-научном већу.
Факултет има своје студентске представнике и у Студентском парламенту Универзитета у
Београду,  који  се  такође  бирају  на  изборима  за  чланове  Студентског  парламента  са
подједнаким трајањем мандата.

Студентски парламент остварује  своје циљеве активностима и пројектима које
спроводи самостално или у сарадњи са парламентима других факултета или универзитета,
невладиним  организацијама,  компанијама  или  државним  институцијама.  Студентски
парламент учествује и у организацији додела диплома и награда на Факултету као и на
промоцији  и  представљању  Факултета  поликтичких  наука  будућим  колегама,  како  по
средњим школама у Србији, тако и индивидуално. Студентски парламент је у току 2019.
године  сарађивао  и  пружао  подршку  у  раду  свим  организацијама  са  Факултета  у
спровођењу пројеката и различитих едукативних активности. 

Тренутно на факултету делују следеће организације:
 Европски студентски форум,
 Тимска иницијатива младих,
 Студентска Унија ФПН,
 Српски политички форум,
 Клуб студената Факултета политичких наука
 Група студената Бастион,
 Унија студената социјалног рада,
 Дебатни клуб.

11.2. Радови на доградњи објекта, реновирању и адаптацији простора

Пројекат "Доградња објекта Универзитета у Београду - Факултета политичких 
наука (трећа фаза – објекат А)“ има циљ да подигне квалитет услова за извођење наставе и
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рада запослених на Факултету кроз стварање инфраструктурних услова  неопходних за 
даљи развој Факултета и примену болоњског процеса – доградњом новог простора. 
Пројектом факултет добија бруто простор од  2.477 м². Завршено је: 797 м² пети спрат 
нове зграде (садашња читаоница, 3 апартмана и професорска слушаоница), а у процесу 
завршетка је трећи спрат и увучена етажа старе зграде, уз њено ојачање - 1680 м². 
Пројекат је финансиран од стране Министарства просвете Владе Републике Србије и 
Националног инвестиционг плана и из властитих средстава. За укупан пројекат 
предвиђена су и одобрена средства у износу од 242.483.844,45 динара. Од тога средства 
Министарства просвете и НИПа 219.290.750,59 динара, а у периоду од 2008-2012. године 
Факултет је уложио 23.193.093,86 динара или око 10 % од укупне суме. Застој на пројекту 
је настао 2014. године када се фирма која је изводила радове Акординжењеринг из 
Београда повукла из посла, а 2016. године је Министарство просвете са њом раскинуло 
уговор. Од тада радови на завршетку објекта стоје.

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 могао расписати нови 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.

Влада Републике Србије је Одлуком 05 бр 401-1140/25018 од 14. фебруара 2018. 
године распоредила средства за пројекат у износу од 28.408.740,00 динара. То је све било 
довољно да Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
донесе Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке ОП/Р02/18 – Извођење 
радова на доградњи објекта Универзитета у Београду Факултета политичких наука – трећа
фаза, број 404-02-142/1/2018-17 од 18. децембра 2018. године и донело Решење о 
образовању комисије број 4040-02-142/2/2018-17. 

Касније, у првој половини 2019. године Минситарство просвете, науке и 
технолошког развоја одустаје од овог пројекта и доноси Одлуку о стављању ван снаге 
Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 404-02-142/3/2018-17  од 
07. маја 2019. године чиме одустаје од даљег финансирања пројекта. У образложењу за 
одустајање наводи се: 

„У току припреме конкрусне документације обиласком самог објекта на свим етажама 
констатовано је да постоје видне промене на конструкцији објекта у виду прслина и 
пукотина, које нису постојале у моменту припреме пројекто техничке документације као и
пре доношења одлуке о покретању јавне набавке због чега је дошло до нарушавања 
стабилности и функционалности објекта, тако да морају да се претходно изведу радови 
који елиминишу све узроке који нарушавају стабилност објекта, функционалност и 
употребљивост делова објекта што подразумева санацију прслина и пукотина на 
елементима конструкције као и санацију дела темељне конструкције на деловима на 
којима су уочене промене“.

Наводи министарства у овом случају нису тачни. Све то се знало и све је то било 
унето у постојећу пројекту документацију (Технички описи и технички услови, Предмер и
предрачун радова) који су министарству били предани на одобрење пре доношења Одлуке
о расписивању отовреног поступка јавне набавке. У договору са њима у техничку 
документацију и у Предмер и предрачун били су урачунати и радови санације, као 
предрадови који су неопходни за завршетак објекта.
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Како министарство није променило своју Одлуку, остало је да факултет сам на 
основу већ ранијих Испитивања постојећих инсталација и конструкције на објекту, 
направи нови Предмер и предрачун санације, распише јавну набавку за радове и исте 
изведе. Радови на санацији насталих оштећења на објекту која су настала због неколико 
година стајања незавршене градње су урађени након спроведе процедуре јавне набавке 
током лета (август и септембар) и финансирани су из сопствених средстава у износу од 
5.153.178,00 динара без ПДВ-а. Овим поступком смо заштитили објекат од даљег 
пропадања и припремили га за завршетак радова који су преостали, а за које су нам 
потребна средства  у износу од 28.853.988,00 динара без ПДВа које нам је министарство 
ускратило.

 
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.

Током 2019. године публиковано је петнаест књига, монографија и зборника и то:
књига  Драгана  Ђукановића  „Спољнополитички  идентитети  Србије:  противречности  и
рефлексије“,  зборник радова „Хранитељство  и добробит адолесцената:  истраживање за
унапређење политика и пракси“,  стручна монографија Дејана Миленковића „Савремене
теорије  и  модерна  управа“,  научна  монографија  Драгослава  Кочовића  „Социјална
политика Србије“, научна монографија Јасне Хрнчић „Деликт и депресија у социјалном
пољу“,  уџбеник  Славише  Орловића  „Политичка  социологија“,  зборник  радова
„Супервизија у социјалном раду“, књига Зорана Стојиљковића „Потенцијали за промене:
огледи о синдикатима, цивилном друштву и стратегијама промена“, научна монографија
„Нобелова  награда  за  мир:  између  идеализма  и  политичког  цинизма“,  зборник  радова
„Сукоби.  Стабилност.  Демократија“,  зборник  „Војислав  Становчић:  живот  посвећен
идејама“, зборник „Реализација нормализације: будућност односа Београда и Приштине“,
зборник „Сарадња Србије са евроатланском заједницом“.

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

 два редовна броја факултетског часописа „Годишњак ФПН“ и један специјални
број,

 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 

11.4. Квалитет рада ФПН

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

Од 1. јануара до 31. децембра 2019. године на Факултету је укупно одржано 138 
догађаја и 6 округлих столова „Дијалог о изборима 2020“. 

Од тога: 

 10 научних конференција/скупова, 
 2 округла стола (+ 6 округлих столова „Дијалог о изборима 2020“), 
 3 панел-дискусије, 
 1 комеморација; 
 27 трибина;  
 6 представљања књига/публикација, 
 34 предавања, 
 2 школе, 
 6 радионица, 
 10 семинара, 
 6 посета званичника (у оквиру којих су одржана предавања), 
 потписана су 4 споразума о сарадњи (3 на ФПН-у),
 27 осталих догађаја (промоције, манифестације, доделе награда, такмичења, 

међународни дани).
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Научне конференције/скупови, округли столови/панел-дискусије, комеморације

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Панел-дискусија  
„Сарадња Кине са 
земљама Западног 
Балкана и Вишеградске
групе“

27.2.2019. слушаоница 3 Програмски директор Марко 
Савковић, Београдског фонда за 
политичку изузетност (БФПЕ), 
Страхиња Суботић, Центар за 
европске студије, Стефан 
Владисављев, БФПЕ

Међународна научна 
конференција ,,Миран 
успон Кине и глобално 
управљање: успеси, 
процеси и изазови“

1.4.2019. Факултет
политичких

наука;
Универзитет у

Београду

Центар за студије Азије и Далеког 
истока ФПН-а и Институт за азијске 
студије из Београда, проф. др Дарко 
Надић, проф. др Драгана Митровић, 
господин Цсаба Волф

Стручно-научни скуп 
„Савремени изазови 
социјалне заштите – 
осетљиве групе, 
програми и исходи“

7.6.2019. амфитеатар

Организатори: Одељење за социјалну 
политику и социјални рад; Учесници: 
проф. др Веселин Кљајић (ФПН), 
проф. др Драгослав Кочовић (ФПН), 
Сандра Перић (Комора социјалне 
заштите), асист. др Анита Бургунд 
(ФПН).

Међународна 
конференција ISA–
CEEISA 2019 на тему 
„Међународни односи 
у доба анксиозности”

16 – 19. јуна
2019.

ФПН Организатори: ФПН, International 
Studies Association – ISA, Central and 
East European International Studies 
Association – CEEISA.

Научна конференција 
„Избори за Европски 
парламент у 
измењеном 
политичком простору“

1. јул 2019. слушаоница 3 Увод: проф. др Драган Р. Симић 
(ФПН), проф. др Слободан Самарџић 
(ФПН), учесници конференције.

*Серија округлих 
столова: Дијалог о 
изборима 2020

Јул-август-
септембар

слушаоница 3 ФПН, Фондација за отворено друштво,
Србија

Комеморација поводом
смрти проф. др Лидије 
Баста Флајнер

20.9.2019. слушаоница 1 Проф. др Веселин Кљајић (ФПН), 
проф. др Слободан Самарџић (ФПН), 
проф. др Танасије Маринковић, проф. 
др Миодраг Јовановић, проф. др 
Радмила Накарада (ФПН)

Конференција Ψа и 
култура III – Ерос и 
Танатос

21.9.2019. слушаоница 3 Орг: Центар за британске студије 
Факултета политичких наука; 
Учесници: проф. др Слободан Г. 
Марковић (ФПН), проф. др Жарко 
Требјешанин (Универзитет у 
Београду), проф. др Петар Јевремовић 
(Филозофски факултет), проф. др 
Гаљина Огњанов (Економски 
факултет), доц. др Наташа Шофранац 
(Филозофски факултет), проф. др 
Новица Милић (Факултет за медије и 
комуникације Универзитета 
Сингидунум), проф. емеритус др 
Вукашин Павловић (ФПН), Слободан 
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Николић (Центар за дубинско 
разумевање снова ИМАГО), проф. др 
Јелена Ђорђевић (ФПН), Душан 
Маљковић, докторанд (Филозофски 
факултет), проф. др Чедомир 
Чупић (ФПН), ПРОФ. др Миланко 
Говедарица (Филизофски факултет), 
Милан Попов (Институт за 
филозофију и интердисциплинарне 
студије)

Конференција ,,Српско
-aмерички односи: 
тридесет година од 
пада Берлинског зида“ 
поводом обележавања 
15 година Центра за 
студије САД И 
предавање 
„Међународни поредак
и спољна политика 
Сједињених 
Америчких Држава у 
време администрације 
Доналда Трампа“

„Пад Берлинског зида и
југословенско-
амерички односи: 
кључне промене у 
међународном поретку 
у раздобљу од 1989. до 
1991. године”

„Српско-амерички 
односи и кључне 
промене у 
међународном поретку 
у раздобљу од 2016. до 
2019. године“

27.9.2019.
и 

28.9.2019.

слушаоница 1,
Центар за

студије САД

Орг: Центар за студије САД ФПН; 
Проф. др Драган Р Симић (ФПН), 
саветник за медије и културу Тимоти 
Стаендарт (Америчка амбасада у 
Београду), декан Америчког 
Универзитета из Каира и сарадник 
Центра за грађанско ангажовање Бард 
колеџа проф. др Џејмс Кетерер;

Проф. др Драган Р. Симић (ФПН), 
проф. др Драган Ђукановић (ФПН), 
проф. др Радмила Накарада (ФПН), 
проф. др Слободан Г. Марковић 
(ФПН), проф. др Радина Вучетић 
(Филозофски факултет)

Мр Драган Живојиновић (ФПН, 
Центар за студије САД), МА Марко 
Дашић (ФПН, Центар за студије САД),
МА Милан Крстић (ФПН, Центар за 
студије САД), МА Младен Лишанин 
(Институ за политичке студије), доц. 
др Александар Милошевић (ФПН), 
проф. др Иван Вујачић (ФПН, 
Економски факултет)

Међународна 
конференција Сабор 
политиколога 2019: 
Сукоби. Стабилност. 
Демократија?

28.9.2019.
и

19.9.2019.

слушаоница 1,
слушаоница 2,
слушаоница 3

Орг: Удружења за политичке науке 
Србије; Проф. др Небојша 
Владисављевић (ФПН, УПНС), проф. 
др Милан Подунавац (ФПН, Балканско
удружења за политичке науке), проф. 
др Драган Р. Симић (ФПН), учесници 
конференције/излагачи

Округли сто посвећен 
делу „Сумрак Запада” 
професора Кристофера 
Кокера

17.10.2019. слушаоница 3 Кристофер Кокер (LSE Ideas), г. 
Драган Бисенић (бивши амбасадор 
Србије у Египту), проф. др Слободан 
Г. Марковић (ФПН)

Kick-off meeting 
“MIGREC” у оквиру 
програма “Horizon 
2020”

21 -
22.10.2019.

слушаоница 3 Орг: ФПН, Универзитет у Шефилду из
Велике Британије, Фондација за 
европску и спољну политику 
(ELIAMEP) и Центар за истраживања 
у југоисточној Европи (SEERC) из 
Грчке; проф. др Драган Р. Симић 
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(ФПН), проф. др Наталија Перишић 
(ФПН), др Александре Продомиду из 
SEERC, др Маџеле Килки из USFD и 
др Јаниса Армаколаса из ELIAMEP, 
учесници

Симпозијум „Промена 
парадигме: 30 година 
од пада Берлинског 
зида и трансформација 
постојећих поредака“ 

1.11.2019. слушаоница 1 Орг: Центра за немачке студије 
Факултета политичких наука и 
Немачке службе за академску размену 
(ДААД), а уз помоћ Фондације Конрад
Аденауер и Фондације Ханс Зајдел; 
проф. др Дарко Надић (ФПН), Томас 
Шиб (Амбасадор Немачке амбасаде у 
Београду), др Симоне Хајне (ДААД), 
Норберта Бекман-Диркес (Ханс Заједл 
у Београду), Франк Бауман (Гете 
институт), Дагмар Константиновић 
(Фондација Ханс Заједл у Београду), 
проф. др Љиљана Глишовић (Центар 
за немачке студије ФПН)

Предавања: Проф. др Слободан 
Самарџић (ФПН), проф. др Кристина 
Цубер са Универзитета у Констанцу, 
проф. др Радмила Накарада (ФПН), 
проф. др Лукас Цидела са 
Хумболтовог универзитета у Берлину, 
мр Драган Живојиновић (ФПН), др 
Томас Шарпел

Панел дискусија 
„Београд, Приштина и 
Запад – убрзавање 
историје?“

15.11.2019. Центар за
студије САД

Орг: Европски фонда за Балкан 
и BiEPAG  (Balkans in Europe Policy 
Advisory Group); проф. др Драган Р. 
Симић (ФПН), Александра Томић 
(Европски фонда за Балкан), Доротеа 
Гизелман (Немачка амбасада), проф. 
Едвард П. Џозеф (Џон Хопкинс школа 
међународних односа), Доника Емини 
(ЦивиКос платформе и чланица 
BiEPAG), Никола Јовић (ФПН)

Научна 
конференција ,,Судство
као власт“

29 –
30.11.2019.

слушаоница 3 Орг: Центар за правосудна 
истраживања (ЦЕПРИС), Центар за 
конституционализам Факултета 
политичких наука и Српско удружење 
за правну и социјалну филозофију 
(IVRS); Уводна реч: Вида Петровић 
(ЦЕПРИС); учесници конференције

Округли сто 
„Будућност 
хранитељства у Србији 
– како обезбедити 
квалитет услуга?“

17.12.2019. амфитеатар Орг: Центар за истраживања у 
социјалној политици и социјалном 
раду Факултета политичких наука у 
Београду, Институт за психологију 
Филозофског факултета у Београду и 
УНИЦЕФ; Мирјана Новаковић у име 
ЦПСУ Београд, ЦПСУ Крагујевац 
Славиша Сорак, Смиља Игић у име 
ГЦСР Београд, Славица Ђурђевић 
(хранитељица)
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Панел дискусија „Језик
сензационализма, 
агресивности и мржње 
у медијима у Србији 
2019.“

27.12.2019. професорска
слушаоница

Орг:  Центар за професионализацију 
медија и медијску писменост 
(ЦЕПРОМ); Проф. др Веселин Кљајић 
(ФПН), МА Марко Недељковић 
(ЦЕПРОМ, ФПН), Драгана Пејовић 
(УНС), Маја Васић Николић (НУНС)

Трибине

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Трибина о Косову и 
Метохији 

15.3.2019. амфитеатар Српски политички форум, Милош 
Ковић, Феђа Димовић, Борис 
Малагурски 

„Последице НАТО 
бомбардовања”

18.3.2019. слушаоница 1 Орг: Српски политички форум; Проф. 
др Даница Грујичић 

„Француски 
антиглобализам 
(актуелно стање)”

20.3.2019. слушаоница 3 Писац Ерве Живен, проф. др Љубиша 
Деспотовић, публициста Мирослав 
Паровић 

„Југославија – јуче и 
данас”

20.3.2019. амфитеатар Орг: Европски студентски форум;  
Проф. др Чедомир Антић, Филозофски
факултет, књижевник и писац 
Александар Гаталица, колумниста и 
писац Мухамер Баздуљ 

Разговарајмо о 
студијама у 
иностранству 

21.3.2019. / Ино агенција; Ана Марија 
Маринковић 

„Еколошки проблеми и
обновљиви извори 
енергије у Србији“

26.3.2019. слушаоница 3 Орг: Центар за креирање политика;  
декан Шумарског факултета проф.др 
Ратко Ристић, државни секретар 
МЗЖШ Горан Митић, представник 
Зелене странке Горан Чабарди

„Хрватско-српски 
односи у контексту 
српског преговарачког 
процеса са ЕУ“

28.3.2019. Центар за студије
САД

Њ.Е. г. Гордан Бакота, амбасада 
Хрватске. проф. др Дарко Надић, 
ФПН, проф. др Синиша Таталовић, 
ФПЗ  

Трибина о ромима, 
лгбт...

5.4.2019. / Орг: Даша Духачек

„Медијски мрак и 
медијска етика“

9.4.2019. амфитеатар Орг: Тимска иницијатива младих;  
новинар и ТВ водитељ
Иван Ивановић
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„Државни посао: шта 
нас чека у државној 
служби?“

15.4.2019. амфитеатар Орг: Српски политички форум;  
глумац
Никола Шкорић

„У студију са 
Предрагом 
Милинковићем и 
Јованом Гузијан“

22.4.2019. слушаоница 1 Спортиндекс, новинар РТС-а и 
генерални секретар Европске 
асоцијације спортских новинара
Предраг Милинковић, водитељка и 
новинарка Јована Гузијан

„ЕУ и Западни Балкан 
у временима изазова“

10.5.2019. слушаоница 1 Соња Лихт, Београдског фонда за 
политичку изузетност, ФПЗ 
Свеучилишта у Загребу проф. др Дејан
Јовић, проф. др Драган Ђукановић, 
ФПН

„Особе са 
инвалидитетом које су 
мењале свет“ 

16.5.2019. слушаоница 3 Амбасадор САД Њ.Е. г. Кајл Скат, 
проф. др Драган Р. Симић, декан 
ФПН-а, Роберт Чобан, Color Press 
Group, докторанд Александар М. 
Гајић, Филозофски факултет 
Универзитета у Новом Саду, 
Драженко Митровић (параолимпијац)

„Лажна истина“ 
новинарство Србије у 
21. веку

30.5.2019. слушаоница 1 ФоНет, ТВ редитељ Владимир 
Алексић, уредник ТВ сервиса ФоНета  
Ђорђе Влајић, новинарка Даница 
Вученић, уредница ТВ продукције 
ФоНета Тамара Скроза, главни и 
одговорни уредник ФоНета Зоран 
Секулић

„Црква као темељ 
српске државе и 
народа”

23.10.2019. амфитеатар Орг: Српски политички форум ФПН; 
Протојереј-ставрофор Митрополије 
црногорско-приморске Српске 
православне цркве Др Велибор Џомић 
и проф.др Милош Ковић са 
Филозофског факултета у Београду

„На ти са Браниславом 
Лечићем“

7.11.2019. слушаоница 3 Орг: Студентска унија ФПН; 
Бранислав Лечић 

Универзални основни 
доходак

15.11.2019. / Орг: Студенти за слободу; Димитрије 
Милић (Нови трећи пут), Биљана 
Степановић (Нова економија), Марта 
Васић (Талас), Драго Матовић 
(Студенти за слободу)

Симулација рада 
Народне скупштине 
Републике Србије

25.11.2019. слушаоница 1 Орг: Европски студентски форум; 
студенти

Erasmus Students Host, 
Westernization

27.11.2019. слушаоница 9 /

,,Политички дисиденти
у српској књижевности
– да ли политички 
избор писца сме 
утицати на књижевну 
рецепцију и памћење?”

28.11.2019. слушаоница 3 Орг: Порталибрис; Јована ристић 
Николић, уредница и Бојана 
Вукојичић, ПР

„Етика у медијима“ 28.11.2019. слушаоница 3 Орг: Клуб студената ФПН; Весна 
Дедић (РТС), Филип Родић (Печат)

,,Митови југословенске
економије“

29.11.2019. слушаоница 5 Орг: Студенти за слободу–Србија; 
Славиша Тасић (Универзитету Мери у 
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Сједињеним Америчким Државама), 
Михаило Гајић (ЛИБЕК)

Политички и 
друштвени стубови 
САД

7.12.2019. слушаоница 9 Објективизам

„Образовање о заштити
животне средине“

10.12.2019. професорска
слушаоница

Орг: Клуб студената ФПН; Ивана 
Путник (Привредна комора Србије), 
проф. др Душан Јаковљевић (Факултет
за примењену екологију), МА Марко 
Вујић (ФПН)

„Са гостом на ти – 
Драган Бјелогрлић“

10.12.2019. амфитеатар Орг: Тимска иницијатива младих; 
Драган Бјелогрлић (глумац)

„Миграције: изазов или
претња по безбедност 
Хрватске и Србије?”

17.12.2019. амфитеатар Орг: учесници пројекта ПЕРОМ 
Србије и Хрватске; проф. др Дарко 
Надић (ФПН), МА Тијана Речевић 
(ФПН), доц. др сц. Роберт Микац 
(ФПЗ СЗ), Марина Милић (ПЕРОМ 
Србије и Хрватске)

„90 минута са 
Владимиром Вањом 
Грбићем”

17.12.2019. слушаоница 1 Орг: Европски студентски форум; 
Владимир Вања Грбић 
(репрезентативац)

Предавања, промоције, признања

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

“Which Geopolitcs“ 21.1.2019. слушаоница 5 Стефано Гуцини (CEEISA)
„Култура као темељ 
државе“

20.2.2019. амфитеатар Српски политички форум, Мило 
Ломпар, професор, Емир Кустурица, 
редитељ

„Партијски поларизам 
и његов утицај на 
механизме узајамне 
контроле у америчким 
институцијама“

19.2.2019. Центар за
америчке
студије

Џефри Пик, Универзитет у Клемсону

Виктимолошко 
друштво Србије на 
ФПН

25.2.2019. слушаоница 17 Мирјана Трипковић, ВДС

„Ко је крив за насиље 
међу вршњацима?”

4.3.2019. слушаоница 1 Унија студената социјалног рада, 
проф. др Невенка Жегарац, ФПН-а, 
Наташа Раичевић, ГРиГ, Милан 
Радовановић, ЕНТЕРА

Чајанка поводом Дана 
жена

8.3.2019. слушаоница 2 Тимска иницијатива младих, Гордана 
Чомић, Наташа Филиповић, Сузана 
Трнинић 

,,Конзервативизам и 
реакција”

18.3.2019. Центар за
студије САД 

проф. др Брендон П. Тарнер, 
Универзитет у Клемсону

„Key US-Russia Issues 
in The Field of Arms 
Control: Is There a 
Solution?”

Центар за руске
студије 

Центар за руске студије ФПН, 
Владимир П. Козин, (МГИМО)

„Разговарајмо о 
политичком 
маркетингу”

21.3.2019. Центар за
студије САД

Европски студентски форум, 
економиста, новинар и редитељ Растко
Шејић
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Међународни дани 
социјалних радника, 
„Chat Caffe“ 

21.3.2019. Клуб
Политиколог 

Унија студената социјалног рада, 
проф. др Јасна Хрнчић, ФПН, асистент
Сандра Перић, ФПН, проф. др Јелена 
Танасијевић, ФПН, Ана Станковић, 
НВО Атина 

,,Нова епоха за ЕУ: 
Брегзит, мигранти и 
трампизам“

25.3.2019. професорска
слушаоница 

Фондација Конрад Аденауер, Феликс 
Дане, МА Стефан Сурлић, ФПН 

„Еколошки проблеми и
обновљиви извори 
енергије у Србији“ 

26.3.2019. слушаоница 3 Центар за креирање политика, Горан 
Чабарди, Ратко Ристић, Горан Митић

„20 година од НАТО 
агресије  – улога и 
значај превентивне 
дипломатије“

26.3.2019. амфитеатар Студентски парламент Факултета 
политичких наука, Момир Булатовић, 
Божидар Делић, Миливоје Михајловић

Представљање 
публикација „Европа за
мене“ и „ЕУ 
појмовник“и дебата 
„Европске интеграције 
Србије  десет година ‒
након подношења 
захтева за чланство“

28.3.2019. амфитеатар Орг: (ФПН) и Европског покрета у 
Србији (ЕПуС); Њ.Е. г. Сем Фабрици, 
проф. др Драган Р. Симић, декан ФПН,
проф. др Дејан Миленковић, Сузана 
Грубјешић, ЕПуС, гђа Дубравка Савић

„Либерално 
демократски 
социјализам“

3.4.2019. слушаоница 3 проф. др Мартин О’Нил, Универзитет 
у Јорку

Такмичење у 
беседништву

3.4.2019. амфитеатар Орг: ФПН, Лидија Мирков, Веселин 
Кљајић
такмичари: Наталија Костић, Наталија 
Пауновић, Јагош Ристић, Тијана 
Николић, Јелена Маричић, Аријана 
Хандан, Тијана Башић и Сава 
Митровић

„Мери Вулстонкрафт и 
републиканизам“

4.4.2019. слушаоница 5 проф. др Фабиан Шуперт, Краљевски 
универзитет у Белфасту

„Послови #за5 о 
занимањима у НВО 
сектору”

17.4.2019. слушаоница 3 др Зорана Антонијевић, ОСЦЕ Ана 
Беља (УНОПС), Марина Старчевић 
Цвико (CARE International Balkans),
Јелена Зајегановић Јаковљевић 
(UNICEF), Војкан Арсић (CENTAR 
E8), Данијела Јовић (Impact hub)

Ноћ Хуманијаде 17.4.2019. амфитеатар /
Монодрама „На Дрини 
ћуприја“

18.4.2019. амфитеатар Орг: Српски политички форум,  
глумац

ФПН инфо дан 20.4.2019. слушаоница 3 проф др. Дарко Надић, студенткиња 
Милица Вукадиновић, проф. др Зоран 
Весић, проф. др Зоран Чупић, 
асистенткиња Милица Јоковић, 
асистент МА Марко Вујић

“On information cliches 
and post truth 
techniques“

22.4.2019. слушаоница 4 Центар за руске студије,
Алексеј Николов (Russia Today), 
Александар Митић (Центар за 
стратешке алтернативе)

Промоција књиге 
„Политичка 
социологија“

23.4.2019. амфитеатар проф. др Славиша Орловић, проф. др 
Ратко Божовић, проф. др Зоран 
Стојиљковић, проф. др Душан 
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Павловић, доц. др Душан Спасојевић
Филм  ,,Валдхајмов 
валцер”

24.4.2019. Центар за руске
студије

Промоције 12. Међународног 
фестивала документарног филма – 
Beldocs.

„Иновативна решења за
друштвене изазове“

17.5.2019. слушаоница 1 Smart Kolektiv, Social Impact Award 
Serbia и Разливалиште,
Ема Степановић, Impact Award Serbia 
Ивана Станчић, програм Социјалнa 
иновација, Јелена Срнић Нерац, ДОк 
Ток, Николета Косовац, часопис 
„ЛицеУлице“

„Комшије у дилеми: 
како настају етнички 
конфликти?”

20.5.2019. професорска
слушаоница

 МA Филип Тесар, Институт за 
етнологију Карловог универзитета у 
Прагу

“Women in decision 
making: The essence of 
the matter”

20.5.2019. слушаоница 3

Центар за међународну јавну 
политику, проф.
Мариа Кириакиду, Амерички колеџ у 
Солуну

„Како се прави 
психолошки портрет 
политичара?”

23.5.2019.
Центар за руске

студије

Центар за руске студије ФПН, проф.
Николај Ракитјански, Факултет 
политичких наука Московског 
државног универзитета „Ломоносов” 

„Париски климатски 
споразум”

26.5.2019. слушаоница 1 Орг: Центар за еколошку политику; 
амбасадор Француске Републике у 
Републици Србији Њ.Е. господина
Фредерик Мондолони

Додела сертификата 
полазницима 
Академије за 
политичку едукацију

29.5.2019. слушаоница 3
Вестминистерска фондација.
Ричард Грејем, Емил Атанасовски, 
Жељка Пантелић, Дарко Надић

Истраживања
„Вредносни 
предиктори веровања у
теорије завере у 
Србији“; 
„Путеви родне 
(не)равноправности: од
куће преко школе до 
посла“

29.5.2019. Амфитеатар орг: Никола Јовић, Вера Арежина
учесници: студенти ФПН-а
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Обележен Светски дан 
заштите животне 
средине на Факултету 
политичких наука и 
додељене плакете 
„Животна средина и 
здравље“

4.6.2019. слушаоница 3

Центар за еколошку политику и 
одрживи развој и ЕКО центар из 
Београда. 
Плакета: „Животна средина и 
здравље“ проф. др Живораду 
Ђорђевићу и проф. др Даници 
Грујичић. Учесници: проф. др Драган 
Р. Симић (ФПН), проф. др Дарко 
Надић (ФПН), проф. емеритус др 
Вукашин Павловић (ФПН), проф. др 
Живорад Ђорђевић (Ургентни центар)

20 година НАТО 
бомбардовања 
Југославије и 
потписивања 
Кумановског 
споразума

10.6.2019. слушаоница 7 Орг: Европски студентски форум

Представљање 
стипендија „Жарана 
Папић” за мастер 
академске студије 
политикологије – 
Студије рода

11.6.2019. слушаоница 9
Реконструкција Женски фонд и мастер
програм Студије рода

Предавање „Трампова 
Америка“

21.6.2019.
Центар за

студије САД
Проф. др Курт Џеферсон (Спладинг 
универзитета у Кентакију (САД) )

Свечана додела 
диплома свршеним 
студентима основних 
академских студија

14.9.2019. амфитеатар
ФПН, Центар за каријерни развој 
ФПН, студентски парламент 

Представљање 
стипендија „Жарана 
Папић” за мастер 
академске студије 
политикологије – 
Студије рода

17.9.2019. слушаоница 9
Реконструкција Женски фонд и мастер
програм Студије рода

Свечана церемонија 
пријема бруцоша 
генерације 2019/20.

1.10.2019. амфитеатар

Проф. др Драган Р. Симић (ФПН), 
проф. др Неда Тодоровић (ФПН), 
студенткиња продеканка Ана Грчић 
(ФПН)

Предавање „Род и 
теорија 
секуритизације“

8.10.2019. амфитеатар
Орг: Journal of Regional Security; проф.
др др Лене Хансен (Универзитет 
Копенхаген)

„Принципи јавне 
акције-перспектива 
Хане Арент“

18.10.2019.
професорска
слушаоница

Орг: Центар за конституционализам 
Факултета политичких наука; Проф. 
Катарзина Елиас (Јагелонски 
универзитет у Кракову)

„Старење 
становништва-
друштвено-политички 
и економски ефекти 
макро тренда 21. века“

21.10.2019.
Центар за

студије САД
Орг: ЛИБЕК; Ињиго Калво Сотомајор 
(Универзитет Деусто у Билбау)

Презентација учесника 
GLOBSEC форума и 
предавање др Михала 
Хрушика

23.10.2019. слушаоница 4

Марко Милисављевића и Ивана 
Јанковић (ФПН студенти), др Михал 
Хрушик (амбасаде Републике 
Словачке у Београду)
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Промоција књиге „Џон 
Пламенац – концепт 
сагласности у 
политичкој теорији“

28.10.2019. слушаоница 1
др Владимир Павићевић, проф. др 
Веселин Кљајић 8ФПН), др Предраг 
Зеновић (Народна библиотека Будве)

Хуманитарна акција 
„Осмех за Космет“ 5-6.11.2019. хол ФПН

Орг: Српски политички форум ФПН, 
Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања

„Америчко-кинески 
односи за време 
Теодора Рузвелта“

6.11.2019.
Центар за

студије САД
Проф. др Грегори Мур са 
Универзитета Нотр Дам у Кливленду

Хуманитарни концерт 
за помоћ деци са 
Косова и Метохије

12.11.2019. амфитеатар
Орг: Центар за међународну јавну 
политику

Додељени сертификати
полазницима Школе 
америчких студија

14.11.2019. Центар за
студије САД

Проф. др Драган Р. Симић (ФПН), 
Тимоти Стандаерт (Америчка 
амбасада у Београду)
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Светски дан борбе 
против дијабетеса

19.11.2019. хол ФПН Орг: Унија студената социјалног рада

„Како до Ерасмус+ 
студентских размена?“

20.11.2019. слушаоница 1 Орг: Студентска унија; студенти 

Отворено предавање 
„Зашто политика није 
битна“

23.11.2019. слушаоница 3
Орг: Балкански објективистички 
центар ; Јарон Брук (Институт Ајн 
Ренд)

Промоција мастер 
програма Европски 
колеџ

27.11.2019.
професорска
слушаоница

/

„Друштвено 
ангажована репортажа”

27.11.2019. слушаоница 1
Орг: Новинрство у штампи; Јасна 
Ђуровић (ПРВА ТВ)

„Будућност великих 
сила у политици у 21. 
веку“

4.12.2019. амфитеатар
Про. др Џон Миршајмер (Универзитет 
у Чикагу)

„Глобални медијски 
ратови – историја и 
савремене 
карактеристике”

4.12.2019. слушаоница 6
Проф. др Владимир Сапунов 
(Вороњешки државни универзитет)

„Жене, мир и 
безбедност“

4.12.2019. слушаоница 3

Орг: Часопис за регионалну 
безбедност (Journal of Regional 
Security);  Проф. др Тони Хаструп 
(Универзитет Стирлинг)

„Срби у Албанији“
4.12.2019. слушаоница 3

Орг: Студентски политички форум; 
Биљана Живковић (писац и 
публициста)

„Информациони ратови
у савременом 
медијском простору и 
улога Русије у њима”

5.12.2019.
професорска
слушаоница

Проф. др Владимир Сапунов 
(Вороњешки државни универзитет)

Дај крв на ФПН-у 10.12.2019. слушаоница 9 Црвени крст Србије
БИМУН – инфо дан 11.12.2019. слушаоница 11 /
„Медији, употреба 
информација и 
политика“

13.12.2019. слушаоница 6
Проф. др Александар Трахзел 
(Универзитет у Луцерну)

Представљање књиге и 
истраживања 
„Хранитељство и 
добробит 
адолесцената” 17.12.2019. амфитеатар

Орг: Центар за истраживања у 
социјалној политици и социјалном 
раду Факултета политичких наука у 
Београду, Институт за психологију 
Филозофског факултета у Београду и 
УНИЦЕФ; Проф. др Наталија 
Перишић (ФПН), Слађана Чабрић 
(Министраство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања), Весна 
Дејановић (УНИЦЕФ), др Ксенија 
Крстић, Проф. др Ивана Михић 
(Филозофског факултета Универзитета
у Новом Саду), др Зора Крњаић 
(Институт за психологију 
Филозофског факултета у Београду), 
проф. др Невенка Жегарац (ФПН)

Представљање књиге 
проф. др Драгане 
Митровић „Од 
социјалистичке 
модернизације до 

17.12.2019. слушаоница 3 Орг: Центар за студије Азије и 
Далеког истока ФПН (CAFES) и 
Институт за азијске студије Београд 
(IAS); проф. др Драгана Митровић 
(ФПН), Сармиза Пенчеа (Институт за 
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кинеског сна“
светску економију при Румунској 
академији), уредник и новинар 
Борисав Коркоделовић,  др Драган 
Траиловић (Институт за политичке 
науке и Институт за азијске студије), 
студенти и професори БУ и других 
академских институција, саветник у 
Амбасади НР Кине, г. Ц’ Јонхуи и г. 
Шен Лин из Политичког одељења 
Амбасаде, новинари, представници 
неколико истраживачких института из 
Београда

Улога образовања у 
редефинисању 
новинарске професије

20.12.2019.
професорска
слушаоница

Орг: докторске студије Културе и 
медија; проф. др Сњежана 
Миливојевић, студенткиње и студенти 
докторских студија

Међународни дан 
миграната „Chat caffe: 
Мигранти у Србији…”

21.12.2019. читаоница Орг: Одељење за социјалну политику 
и социјални рад; Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања, дом „Јован Јовановић Змај”, 
ЈРС, АДРА, мигранти

Представљање 
часописа „The 
Economist – свет у 
2020. години“

23.12.2019. амфитеатар Орг: ФПН, Color Press Group; Проф. др
Драган Р. Симић (ФПН), Роберт Чобан
(Color Press Group), Бошко Јакшић 
(Политика, Недељник), Момчило 
Пантелић (Нови магазин)

„Промењена улога 
САД за време Трампа”

24.12.2019.
Центар за

студије САД
Орг: Центар за студије САД; Проф. 
Кевин М. Деџизуса

Промоција књиге 
„Супервизија у 
социјалном раду“

26.12.2019.
професорска
слушаоница

Проф. др Петар Настасић, проф. др 
Јасна Вељковић, проф. др Ана 
Чекеревац, проф. др Наталија 
Перишић (ФПН)

Школе, семинари, радионице

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Долазак студената са 
Клемсон универзитета

18.1.2019. слушаоница 3 Центар за америчке студије, проф.др 
Драган Р. Симић, проф. Џеф Пик

Докторски семинар – 
Дебата о теоријама 
међународних односа 
на почетку 21. века: 
мејнстрим и 
његови ,,изазивачи”

2.3.2019. слушаоница 3 Орг: ФПН, Института за међународну 
политику и привреду (ИМПП); др 
Срђан Кораћ, ИМПП, МА Марко 
Ковачевић, ФПН,  докторант Милан 
Ранковић, докторант Стефан Јојић

Пројекат ПЕРОМ 
Србије и Хрватске 

11.3 –
16.3.2019. 

професорска
слушаоница 

проф. др Дарко Надић, ФПН, студент 
Ирена Заграђанин

Семинар „Махатма 
Ганди и његов утицај 
на индијску и глобалну

12.3.2019. слушаоница 3 Орг: Центар за студије Азије и 
Далеког истока Факултета политичких
наука и Амбасада Индије; проф. др 
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политику и савремени 
свет”

Драгана Митровић, Њ.Е. г. С. 
Батачарђи, проф. др Рамачанда 
Бирапу, проф. др Јелица Стефановић 
Штамбук, проф. др Душан Пајин, 
дописник Политике Милан Мишић, 
бивши дописник ТАНЈУГ-а из Индије,
Борислав Коркоделовић

„Како написати CV?“ 12.3.2019. слушаоница 4 Орг: Центар за каријерни развој ФПН 
Отварање академије 
„Популарна 
демократија“

16.3.2019. слушаоница 3 ФПН и Вестминстерска фондација за 
демократију (ВФД)

„Жене у политици – 
родно равноправне или
не?”

3.4.2019. слушаоница 3 Орг: Центар за едукацију и друштвену 
еманципацију младих; 
Тијана Милошевић, народне 
посланица Катарина Ракић, Елвира 
Ковач, Стефана Миладиновић, 
Светлана Ђорђевић, Тања Срећковић, 
Министарство за људска и мањинска 
права, Сузана Пауновић, студенткиња 
Маргарета Смиљанић,  Наталија 
Ристић, Маја Жмукић, КОМС, Нина 
Митић, Министарство за рад и 
запошљавање

„Универзални основни 
доходак“

5.4.2019. професорска
слушаоница 

 проф. др Марко Симендић, ФПН, 
проф. др
Мартин О’Нил, Универзитет у Јорку, 
проф. др Фабиан Шуперт, Краљевски 
универзитет у Белфасту

„Недеља одрживог 
развоја ФПН”

6.5.2019. слушаоница 5 Катедра за еколошку политику, 
професор др Дарко Надић, амбасадор 
Француске у Републици Србији Њ.Е. 
Фредерик Мондолони, амбасадор 
Данске у Републици Србији Андерс 
Кристијан Хоугард

„ПР дани 2019 – 
Интернет (р)еволуција”

9.5.2019. слушаоница 1 ПР тим

Школа америчких 
студија
„Безбедносна и спољна
политика САД – има ли
обрасца у њој?“,
,,Основе америчког 
правног система“
„Америчка револуција 
и стварање Сједињених
Америчких Држава“, 
Кратак преглед спољне
и безбедносне 
политике Сједињених 
Америчких Држава
Кратак преглед 
економије САД
„Америка у ери 
Доналда Трампа“,

8 – 11.
октобра

2019.

Центар за
студије САД

Орг: Центар за студије САД; проф. др 
Дарко Надић (ФПН), Тимоти Стандерт
(Америчка амбасада у Београду)

мр Драган Живојиновић (ФПН), проф. 
др Сања Данковић Степановић

доцент др Саша Мишић (ФПН), проф. 
др Драган Р. Симић (ФПН)

проф. др Иван Вујачић (ФПН, 
Економски факултет), доц. др 
Александар Милошевић (ФПН)

МА Стеван Недељковић (ФПН), МА 
Марко Дашић (ФПН), МА Милан 
Крстић (ФПН)
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„Кратак преглед 
историјата српско-
америчких 
односа“, ,,Савремени 
српско-амерички 
односи“
Семинар VII Дани 
јавних политика

25 –
26.10.2019.

слушаоница 1 Орг: Група за анализу и креирање 
јавних политика, Центар за јавну 
управу, локалну самоуправу и јавне 
политике Факултета политичких наука
уз подршку Фондације Конрад 
Аденауер и Владе Швајцарске; Тамара
Вуков (ГАЈП), Norbert Beckmann-
Dierkes (КАС), Саша Милер (Амбасада
Швајцарске конфедерације у Београду)
, проф. др Дарко Надић (ФПН); 
предавачи

VII Регионална школа 
политичке филозофије 
др Зоран Ђинђић 
„Јесен левице – два 
века марксизма”

27.10 –
2.11.2019.

/ Орг: ФПН, Фондација др Зоран 
Ђинђић; /

Конференција о 
еколошкој безбедности 
„Уозбиљимо се!“

9 –
10.11.2019.

слушаоница 1 Орг: Центар за креирање политика; 
Лана Стаменковић (Хемофарм), МА 
Марко Вујић (ФПН), Валдета Османи 
(Мисија ОЕБС у Србији), Ненад 
Спасојевић (ЦЗКП), излагачи на 
панелима

Академија каријерног 
развоја „Писање CV-ја 
и мотивационог 
писма?”

13.11.2019. слушаоница 1 Орг: Европски студентски форум уз 
помоћ Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; Пајазит Помак 
(Центар за каријерни развој ФПН)

Академија каријерног 
развоја „Израда CV-ја 
из дизајнерског угла“

27.11.2019. слушаоница 4 Орг: Европски студентски форум уз 
помоћ Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; студенти

Радионица о војној 
безбедности на 
Западном Балкану

29.11.2019. професорска
слушаоница

Орг: Центар за међународну 
безбедност Факултета политичких 
наука у сарадњи са Центром за ОЕБС-
ова истраживања са Института за 
мировна истраживања и безбедносну 
политику на Универзитету у 
Хамбургу, ОЕБС Мрежа академских 
институција и истраживачких 
организација; Проф. др Драган Р. 
Симић (ФПН), проф. др Филип Ејдус 
(ФПН), проф. др Биљана Ванковска 
(Универзитет Св. Ћирило и Методије 
из Скопља), Бранка Латиновић 
(амбасадорка Републике Србије у 
пензији и чланица Форума за 
међународне односе Европског 
покрета у Србији), проф. др Кенан 
Даутовић (Факултет политичких наука
Универзитета у Сарајеву), Арјан 
Дирмиши (Центар за истраживање 
демократије и управљања из Тиране), 
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Платор Авдиу (Косовски центар за 
студије безбедности), Катарина Ђокић 
(Београдски центар за безбедносну 
политику)

Семинар ,,Жене у 
политици – родно 
равноправне или не?“

16.12.2019. слушаоница 3 Орг: Центар за едукацију и друштвену 
еманципацију младих; Проф. др 
Драган Р. Симић (ФПН), проф. др 
Иванка Поповић (Универзитет у 
Београду), Пајазит Помак (ЦЕДЕМ), 
предавачи на семинару

Посете званичника

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Гостовање Њ.Е. г. Сем 
Фабрици у оквиру 
дебате 

28.3.2019. амфитеатар Орг: (ФПН) и Европског покрета у 
Србији (ЕПуС)

Гостовање Паула 
Стронског

17.4.2019. Центар за
студије

Сједињених
Америчких

Држава

Центар за студије Сједињених 
Америчких Држава, директор у Савету
за националну безбедност за Русију 
Паул Стронски

Амбасадор Француске 
Републике у Републици
Србији Њ.Е. господина
Фредерик Мондолони

26.5.2019. слушаоница 1 У оквиру Недеље одрживог развоја 
вол. 2

Предавање 
„Мултилатерализам у 
глобалном свету: 
изазови и прилике“ 
генералнe директоркe 
Канцеларије за 
Уједињене нације у 
Женеви Њенe 
Екселенције Taтjaне 
Валоваје

14.10.2019. слушаоница 3 Генерална директорка Канцеларије за 
Уједињене нације у Женеви Њена 
Екселенција Татјана Валоваја

Предавање Јевгенија 
Александровича 
Примакова 
„Приоритети руске 
спољне политике“

15.10.2019. слушаоница 3 Члан Комитета за међународне односе 
Државне думе Руске Федерације, 
председник Управног одбора Руске 
хуманитарне мисије и новинар 
господин Јевгениј Александрович 
Примаков

Предавање „Европа и 
свет у олуји” почасног 
председника Европског
савета Хермана Ван 
Ромпеја

16.10.2019. амфитеатар Почасни председник Европског савета 
Херман Ван Ромпеј
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Потписивање споразума о сарадњи

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Потписивање 
споразума

16.1.2019. Влада РС Драган Р. Симић, декан ФПН-а, Зорана
Михајловић, министарка

Потписивање 
меморандума ФПН и 
ВФД

7.2.2019. деканат Драган Р. Симић, декан ФПН-а, 
Жељка Пантелић,  ВФД

Сарадња Факултета 
политичких наука и 
компаније „Вода Вода”
поводом одржавања 
пријемног испита за 
упис ОАС

24.6.2109. ФПН /

Сарадња ФПН и Б92 27.6.2019. / /

11.7. Награде у 2019. години

Додела награде „Др Предраг Симић“ и меморијално предавање, 18.1.2019. године: 
1. Марко Милисављевић (прва награда), 
2. Ивана Јанковић (друга награда), 
3. Раде Црногорац (трећа награда).

Додела награда „Др Филип Брковић“, 29.1.2019. године: 
Милош Московљевић

Повеље „Студент генерације“, 28.11.2019: 
1. Сара Пузовић (социјална политика и социјални рад), 
2. Стефан Димитријевић (међународне студије), 
3. Милан Буквић (политикологија), 
4. Душан Радујко (новинарство и комуникологија)
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12. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

68

ОПИС

Период Период Индекс %
I-XII 2018. I-XII 2019. (3:2) учешћа у дин.

2018 2019
0 1 2 3 4 5 6

I) ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

1. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ                223.665.002,00           256.014.389,00 114,46 49,59 47,00

1.1. Министарство просвете науке и технолош. развоја                223.665.002,00    256.014.389,00        114,46 49,59 47,00
1.1.1. Бруто зарада         162.891.900,00           176.757.450,00        104,56 36,11 32,45
1.1.2. Материјални трошкови              6.456.105,00               6.731.477,00        104,27 1,43 1,24
1.1.3. Научно-истраживачки пројекат           52.565.825,00             69.821.925,00        132,83 10,51 12,82
1.1.4. Рефундација- докторске студије              1.095.440,00               1.130.399,00        103,19 0,24 0,21
1.1.5. Подршка издавачкој делатности-Journal of regional security 0,00 228.300,00 0,00 0,02 0,04
1.1.6. Материјални трошкови стипендиста(4 стипендисте) 147.560,00 228.000,00 99,76 0,05 0,04
1.1.7. Трошкови службеног путовања 508.172,00 716.838,00 141,06 0,11 0,13
1.1.8. Подршка научним скуповима (2 научна скупа)                                    -                   400.000,00        0,00 0,00 0,07

2. Меморандумске ставке - рефундација породиљског боловања        8.703.889,00        0,00 0,00 1,60

3-6. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ                227.396.483,00           280.044.862,00 123,15 50,41 51,40

3.1+3.2+3.3 Школарина и испити                190.529.083,00           177.081.408,00 92,94 42,24 32,51
3.1. Основне студије - школарине са испитима         134.774.198,00           125.526.737,00        93,14 29,88 23,04
3.2. Студије II и III степена           53.510.485,00             48.881.871,00        91,35 11,86 8,97
3.2.1. Мастер студије           35.456.605,00             31.411.033,00        88,59 7,86 5,77
3.2.2. Докторске студије           17.406.880,00             15.446.837,00        88,74 3,86 2,83
3.2.3. Специјалистички програми за иновације знања                 647.000,00               2.024.001,00        312,83 0,14 0,37
3.3. Припремна настава              2.244.400,00               2.672.800,00        119,09 0,50 0,50

Редни
број
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4. Приходи од закупа простора                        890.422,00                   903.549,00 101,47 0,20 0,17
4.1. Клуб "Политиколог"                 688.363,00                   684.075,00        99,38 0,16 0,13
4.2. Кафе апарати "Маћи"                   60.000,00                     60.000,00        100,00 0,01 0,01
4.3. Скриптарница "Чигоја"                   97.579,00                     92.937,00        95,24 0,02 0,02
4.5. Закуп стана – Милошевић                   44.480,00                     66.537,00        149,59 0,01 0,01

                                   -        

5. Остали сопствени приходи                  24.461.120,00           101.319.618,00 414,21 5,42 18,58
5.1. Пријава на конкурс прве год. основних студија              4.266.000,00               5.082.000,00        119,13 0,95 0,93
5.2. Пријава на конкурс последипломских студија              2.430.090,00               2.061.000,00        84,81 0,54 0,36
5.3. Универзитетски центар                 357.100,00                   336.498,00        94,23 0,08 0,07
5.4. Приход од осигурања                 197.000,00                   161.400,00        81,93 0,04 0,03
5.5. Нострификације диплома                                    -                       8.301,00        0,00 0,00 0,00
5.6. Приходи од пројеката              5.828.551,00             82.679.194,00        1418,52 1,29 15,18
5.7.              5.808.541,00               6.361.298,00        109,52 1,29 1,17

5.8. Позитивна курсна разлика                   56.194,00                     24.368,00        16,42 0,01 0,00
5.9. Продаја књига 279.644,00            498.359,00        171,36 0,06 0,09
5.10. Административни трошкови уписа              5.238.000,00               4.107.200,00        100,78 1,16 0,75
6. Приходи од донација           11.515.858,00        740.287,00 6,77 2,55 0,14
6.1. Донације  факултета           11.515.858,00        740.287,00 0,00 2,55 0.14

I СВЕГА ПРИХОДИ (1-6)                451.061.485,00           544.763.140,00 120,77 100,00 100,00
II ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА

Примања од продаје основних средст.
Примања од повраћаја пласмана средс.
Примања од повраћаја средстава

III НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (I+II)                451.061.485,00           544.763.140,00 

Остали приходи – уверења, потврде,одбране радова, прод.рока, 
дупликат индекса. Испис
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7. Расходи запослених                331.008.627,00           352.902.967,00 106,61 73,76 68,35
7.1. Бруто зарада са порезима и доприносима         316.957.397,00           344.676.899,00        108,75 70,63 66,76
7.2. Социјална давања запосленима (породиљско боловање)3 запослена              6.256.611,00               1.194.588,00        19,09 1,39 0,23
7.3. Превоз за запослене              5.848.419,00               6.063.477,00        103,68 1,31 1,18
7.4. Отпремнина за пензију(2 запослена)              1.756.200,00                   296.812,00        16,90 0,39 0,06
7.5. Помоћ у медицинском лечењу запослених                   50.000,00                                      -        0,00 0,01 0,00
7.6. Стипендије                                    -                   476.191,00        0,00 0,00 0,08
7.5. Награде студентима-награда Филип Брковић,Предраг Симић,                 140.000,00                   195.000,00        30,41 0,03 0,04
8 Стални трошкови                  19.606.862,00             18.647.993,00 95,11 4,37 3,62
8.1. Трошкови платног промета и банкарске услуге                 595.942,00                   647.943,00        108,73 0,13 0,13
8.2. Енергетске услуге - грејање           11.649.678,00             10.533.095,00        90,42 2,59 2,03
8.3. Енергетске услуге - струја              2.767.917,00               2.973.990,00        107,45 0,62 0,57
8.4. Комуналне услуге  - водовод и канализација              2.110.768,00               1.710.949,00        81,06 0,47 0,34
8.5.                     5.180,00                   326.487,00        6302,84 0,00 0,07

8.6. Комуналне услуге  - градска чистоћа              1.034.754,00                   882.239,00        85,26 0,23 0,17
8.7. Услуге комуникација - телефон                 880.258,00                   825.388,00        93,77 0,20 0,16
8.8. Услуге комуникација - пошта                 133.094,00                   147.755,00        111,02 0,03 0,03
8.9. Трошкови осигурања студената                 300.000,00                   231.656,00        77,22 0,07 0,05
8.10.                 129.271,00                   368.491,00        0,00 0,03 0,07

9. Трошкови путовања                     4.424.889,00               5.550.844,00 125,45 0,99 1,08
9.1. Трошкови превоза у земљи                 273.513,00                     76.197,00        27,86 0,06 0,02
9.2. Трошкови превоза у иностранству              2.535.830,00               3.464.461,00        136,62 0,57 0,66
9.3. Смештај у земљи                 391.293,00                   181.040,00        46,27 0,09 0,04
9.4. Смештај у иностранству                 616.957,00               1.095.044,00        177,49 0,14 0,21
9.5. Такси                 385.769,00                   344.022,00        89,18 0,09 0,07
9.6. Трошкови дневница у земљи и иностранству                 221.527,00                   390.080,00        176,09 0,04 0,08

Комуналне услуге  - накнаде за испуштену воду и коришћ.водног 
добра,одгушење и испирање канализације,сливника, шахтова

Трошкови закупа - закуп сајамског простора и аудио опреме за 
конференције, простор за годишњицу факултета
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10. Услуге по уговору                  82.189.419,00           121.071.115,00 147,31 18,31 23,45
10.1. Компјутерске услуге и информациони системи                     1.072.320,00                   601.248,00 56,07 0,24 0,12
10.1.1. ФИС - одржавање информационог система за Студентску службу                 486.000,00                                      -        0,00 0,11 0,00
10.1.2.                 586.320,00                   601.248,00        102,55 0,13 0.12

10.2. Услуге усавршавања запослених                 734.226,00                      1.161.882,00 158,25 0.16 0,22

10.2.1. Котизација за учешће професора на конференцијама и скуповима                   61.634,00                   128.949,00        209,22 0,01 0,03
10.2.2. Котизација за такмичења студената                 284.758,00                   631.838,00        221,89 0,06 0,15
10.2.3. Чланарине у међународним удружењима (ЕЦРЕА, ЕЦПР , ЕЈТА)                 180.634,00                   150.445,00        83,29 0,04 0,03
10.2.4. Усавршаванје запослених 207.200,00            250.650,00        85,14 0,05 0,01
10.3. Услуге информисања                 170.687,00                          511.088,00 299,43 0,04 0,10
10.3.1.                 144.288,00                   498.980,00        345,82 0,03 0,10

10.3.2. Израда и одржавање интернет презентација НИЦ-а 26.399,00              12.108,00        55,37 0,01 0,00

10.4. Стручне услуге - ауторски хонорар                  49.758.345,00             46.346.870,00 93,14 11,08 8,97
10.4.1.           34.221.046,00             33.816.589,00        98,82 7,63 6,55

10.4.2. Средства из осталих пројеката ФПН – по плану пројеката              6.645.476,00               5.179.396,00        99,34 1,47 1,00
10.4.3. Средства из мастер и док студија (за оне који нису запос.на ФПН)              5.428.834,00               5.082.568,00        99,98 1,21 0,98
10.4.4. Комисије, испити, менторства (за оне који нису запосл.на ФПН)              3.462.989,00               2.268.317,00        165,15 0,77 0,44

10.5. Стручне услуге - уговор о делу           12.549.561,00             13.696.830,00        109,14 2,80 2,65
10.5.1. Професори по уговору о ангажовању              4.694.727,00               6.520.178,00        138,88 1,05 1,26
10.5.2.              7.854.834,00               6.797.751,00        126,78 1,75 1,32

10.5.3. ПДВ-за исплате предавачима из инострранства            378.901,00        0,07

Пантеон и Синус - одржавање информационог система за 
рачуноводство

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

Научноистраживачки пројекат - Министарсво просвете, науке и 
технолошког развоја РС

Портири, физички радници,електричари, медија центар,студенти 
продекани, ДМТ-1,.спремачице
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10.6. Репрезентација              4.045.486,00               2.506.007,00        61,95 0,90 0,49
10.6.1. Трошкови репрез. из пројеката              1.164.774,00               1.071.815,00        92,02 0,26 0,21
10.6.2. Трошкови репрезент. из сопс. Средстава              1.917.015,00               1.350.232,00        70,43 0,43 0,26
10.6.3. Кетеринг- средства пројеката факултета                 778.045,00        83.960,00 0,00 0,17 0,02
10.6.4. Поклони 185.652,00                               -        66,93 0,04 0,00
10.7. Услуге штампе                     4.086.641,00        3.048.647,00        383,82 0,91 0,59
10.7.1. Штампа књига, часописа и друг. материјала              4.086.641,00               3.048.647,00        383,82 0,91 0,59

10.9. Остале опште услуге образовања, спорта и слично              9.772.153,00                    53.198.543,00 544,39 2,18 10,31
10.9.1. Адвокатске услуге                     89.000,00 0,02
10.9.2.              6.112.715,00               4.447.751,00        72,76 1,36 0,86

10.9.3. Претплата на архиву медијске документације "Ебарт"                 170.335,00                   169.773,00        99,67 0,04 0,03
10.9.4. Дератизација и дезинсекција                   88.000,00                     88.000,00        100,00 0,02 0,02
10.9.5. ЦИП-записи                                    -                       2.400,00        0,00 0,00 0,00
10.9.6. Контрола противпожарних апарата                   95.938,00                     97.380,00        101,50 0,02 0,02
10.9.7.                   50.100,00                   145.000,00        289,42 0,01 0,03

10.9.8. Чланарина за рад у COBBIS систему Народне библиотеке Србије                 338.507,00                   257.553,00        76,08 0,08 0,05
10.9.9.                 713.641,00               1.037.852,00        0,00 0,16 0,20

10.9.10. Подршка научном скупу-Центра за студије Азије                                    -        47.565,00 0,00 0,00 0,01

10.9.11. Прање веша и тепиха – за апартмане на петом спрату 27.480,00 11.490,00 0,00 0,01 0,00
10.9.12. Предплата на електронску базу података Wolters Kkuwer                 130.908,00                   159.855,00        122,11 0,03 0,03
10.9.13. Повраћаји студентима              1.426.209,00               1.118.668,00        78,44 0,32 0,22
10.9.14. Организовање послова безбедности на раду 72.000,00            107.520,00        149,33 0,02 0,02
10.9.15. Фотокопирање за пројекат-International Relations in the age of Anxiety 0,00            269.515,00        0,00 0,00 0,05
10.9.16. Пренос средстава партнерима Мигрец пројекта 0,00      44.483.928,00        0,00 0,00 8,62

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)



73

10.9.17. Праћење медија 108.320,00            112.400,00        0,00 0,02 0,02
10.9.18. Израда првог плана заштите од пожара 0,00            420.000,00        0,00 0,00 0,08
10.9.19. Акредитација 288.000,00              40.000,00        0,00 0,06 0,01
10.9.20. Предплата на електронску базу података Оxford University Pres 0,00              92.893,00        0,00 0,00 0,02
10.9.21. Процена угрожености електричне мреже 150.000,00 0,00 0,03 0,00

11. Специјализоване услуге                 819.800,00                   645.327,00        78,72 0,18 0,12
11.1. Котизација - учешће спортских екипа студената ФПН-а на такмич.                 639.800,00                   585.327,00        91,49 0,14 0,11
11.2. Услуге културе-Ангажовање хора при додели диплома                 180.000,00                     60.000,00        240,00 0,04 0,01

0,00
12. Амортизација 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1. Амортизација зграде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.2. Амортизација основних средстава 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Одржавање, текуће поправке зграде и основних средстава              2.134.863,00                      3.854.356,00 180,54 0,48 0,75
13.1. Одржавање зграде и објеката                 467.070,00                      1.937.856,00 414,90 0,11 0,38
13.1.1. Материјал за молерске радове                   44.391,00                   124.590,00        280,66 0,01 0,03
13.1.2. Замена венецијанера                                    -        85.756,00 0,00 0,00 0,01
13.1.3. Одржавање лифта                 321.347,00                   102.156,00        31,79 0,08 0,02
13.1.4. ПДВ на услуге у грађевинарсту                                    -               1.147.606,00        0,00 0,00 0,22
13.1.5. Поправка кровног покривача                   20.000,00                                      -        0,00 0,00 0,00
13.1.6. Замена ламината                   81.332,00                     51.926,00        0,00 0,02 0,02
13.1.7. Испитивање цевовода на пробни притисак            300.000,00        0,00 0,00 0,06
13.1.8.            125.822,00        0,00 0,00 0,02

13.2. Одржавање опреме и основних средстава              1.667.793,00               1.916.500,00        114,91 0,37 0,37
13.2.1.                 268.400,00        327.585,00 72,65 0,06 0,06

13.2.2.. Компјутерске лиценце и софтвери (антивирус,, плагијати, мејл)                 701.938,00               1.220.008,00        0,00 0,16 0,24
13.2.3.                 554.715,00                   287.280,00        0,00 0,12 0,06

Материјал за одржавање расвете(лед сијалице, плафоњере, апарат за 
варење

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

Услуге одржавања и поправки канцеларијских уређаја (фотокопира, 
штампача)
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13.2.4. Сервисирање, поправка и одржавање телефонске централе                 142.740,00                     70.779,00        49,59 0,03 0,01
13.2.5. Интервенција на систему за дојаву пожара                                    -        10.848,00 0,00 0,00 0,00

14. Материјал              4.529.433,00                      3.726.444,00 82,27 1,01 0,71
14.1. Административни-канцеларијски материјал (папир, тонер, фасцикле...)              1.912.522,00               1.418.309,00        74,16 0,43 0,28
14.2.                 372.815,00                   386.350,00        103,63 0,08 0,07

14.3.                 529.497,00                   528.000,00        99,72 0,12 0,10

14.4.                 566.970,00                   373.222,00        65,83 0,13 0,08

14.5.                 986.885,00                   922.588,00        93,48 0,22 0,17

14.6. Радне униформе за спремачице 13.668,00                               -        62,12 0,00 0,00
14.7. Дизел гориво 0,00              70.000,00        0,00 0,00 0,01
14.8. Материјал за уређење зелених површина 4.800,00                               -        10,66 0,00 0,00
14.9. Дресови за спортске екипе 108.364,00              27.975,00        103,67 0,02 0,00
14.10. Медицински материјал 33.912,00                               -        0,00 0,01 0,00

15. Пратећи трошкови задужења                          79.903,00                   204.343,00 255,74 0,02 0,04
15.1. Негативне курсне разлике                   45.266,00                     42.639,00        94,20 0,01 0,01
15.2. Казнени пенали - камата, казне                   34.637,00                   161.704,00        466,85 0,01 0,03

16. Остале текуће дотације и трансфери                                    -                                      -        0,00 0,00 0,00
16.1. Донације (које даје ФПН у хуманитарне сврхе)                                    -        

17. Остали расходи                        167.745,00              80.335,00        47,89 0,03 0,01
17.1. Порез на добит
17.2. Порез на имовину - донације у новцу                 152.275,00                     45.945,00        30,17 0,03 0,01
17.3. Судске таксе                   15.470,00                     34.390,00        222,30 0,00 0,00

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 ситније 
поправке у објекту (делови за купатила, електро-инсталације, 
браварију, столарију...)
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                                   -        
IV                444.961.541,00           506.683.724,00 113,87 99,15 98,13

V Издаци за набавку основних средстава и инвестиције                     3.824.210,00        9.644.828,00        252,20 0,85 1,87

 18.1.  Издаци за набавку основних средстава              1.426.877,00               1.765.252,00        123,71 0,32 0,34
 18.1.1.                 813.638,00                   562.228,00        69,10 0,18 0,11

 18.1.2.  Намештај (набавка полица, архивских ормара,канц.столови и столице) 81.491,00  57,14 0,02 0,00
 18.1.3.                 483.398,00                   963.392,00         216,89 0,11 0,19

 18.1.4.  Клима уређаји у зборници,сл 3, сл.8, Руском центру            239.632,00                        -        0,00 0,04

 18.1.5.  Мултифункционални инвертески систем  48.350,00 0,00                 -        0,01 0,00
                -        

 18.2.  Издаци за капитално одржавање зграде              1.650.184,00               7.269.597,00        55,09 0,36 1,41

 18.2.1.                                    -        480.000,00  0,00 0,00 0,09

 18.2.2.                                    -        588.000,00  0,00 0,00 0,11

 18.2.3.                                    -        1.799.818,00  0,00 0,00 0,35

 18.2.4. 3.353.360,00  0,00 0,00 0,65

 18.2.5.  Испитивање постојеће старе ел.инсталације у старом делу зграде 115.200,00  0,00 0,00 0,02
 18.2.6.            284.850,00         0,00 0,00 0,06

 18.2.7.  Израда техничке документације за наставак радова на догрдњи                 576.000,00                        -        0,12 0,00
 18.2.8.  Уређење слободних зелених површина ФПН-Градско зеленило 1.074.184,00            648.369,00                        -        0,24 0,13

 Рачунарска опрема(рачунари,штампачи, монитори из средстава дмт-2, 
пројекта министарства) 

 Електронска опрема (пројектори, пројектна платна,  миксета , звучне 
кутије, камере) 

 Анализа и експертиза стања конструкције са статчком анализом и 
снимање на објекту А ФПН-а 
 Провера изведене електроинсталације и израда елабората о 
извршеном прегледу и израда записника о испитивању цевне мреже 
тех.инстлација са испитивањем на хладан хидраулички протисак у 
згради 
 Лимарски радови потребни да би се извршило санирање оштећења и 
заштита објекта  
 Грађевински радови потребни да би се извршило санирање оштећења 
и заштита објекта  

 Прерада демонтирање базне станице са уградњом потребне опреме и 
испорука и уградња поребних каблова 
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 18.3.  Нематеријална имовина                 747.149,00                   609.979,00        81,64 0,17 0,12
 18.3.1.  Kњиге у бибклиотеци                 747.149,00                   609.979,00        410,27 0,17 0,12

                              -                        -        
 VI  Новчани одлив (IV+V)         448.785.751,00           516.328.552,00        115,05 100,00 100,00

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

VII Вишак прихода - суфицит (I-VI)              2.275.734,00             28.434.588,00        
VIII Мањак прихода - дефицит (VI-I)
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                         28.434.588,00        

XIII УКУПАН ДЕФИЦИТ (VIII-IX) 0                               -        
XIV Део вишка прихода опрдељен за наредну годину
XV Нераспоређени вишак за преношење у наредну годину

У Београду; 20. фебруара 2020. године.

Председница савета Факултета политичких наука

                    

Проф. др Невенка Жегарац
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