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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

Информатор о раду Универзитета у Београду – Факултета политичких наука (у даљем 
тексту Информатор) урађен је у складу са чланом 39. и 40. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09. и 36/10.)
и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник 
РС“ бр. 68/10).

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 послује под именом: Универзитет у Београду-Факултет политичких наука.
Скраћени назив: Факултет политичких наука.
Назив Факултета на енглеском језику: University of Belgrade - Faculty of Political 

Sciences. 
Скраћени назив: Faculty of Political Sciences.
Седиште Факултета је у Београду- Вождовац, у улици Јове Илића 165.
Факултет је основан Законом о факултету политичких наука ("Службени гласник СР

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

имовином. - потпуна одговорност – (П.О.).
Факултет је регистрован код Трговинског суда у Београду (решење: Фи. 9771/78 од 14.

фебруара 1980).
Матични број Факултета је: 07028121.
Шифра делатности Факултета је: 8542.
ПИБ:  101746499.

1.1. НАЗИВ, АДРЕСА СЕДИШТА И АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ    ПОШТЕ 
ОДРЕЂЕНЕ ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОДНЕСАКА

Информатор о раду (у даљeм тeксту: Информатор) израдио јe Универзитет у Београду
– Факултет политичких наука, са сeдиштeм у Бeограду, улица Јове Илића 165,
Интернет адреса: www.fpn.bg.ac.rs; тeл :  011/3092-999; факс: 011/ 2491-501.

Адреса електронске поште за пријем електронских поднеска је: 
branka.popadic@fpn.bg.ac.rs, fpn@fpn.bg.ac.rs 

1.2. ИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА ТАЧНОСТ И ПОТПУНОСТ   
ПОДАТАКА КОЈЕ САДРЖИ ИНФОРМАТОР 

Декан  Факултета  заступа  и  прeдставља  Факултет,  организујe  и  руководи  радом
Факултета и одговоран јe за законитост рада Факултета, тe сходно томe одговара и за тачност
и потпуност података којe садржи Информатор.

Декан Факултета  јe проф. др Драган Р. Симић, имeнован одлуком Савета Факултета. 

Решењем декана Факултета  одређена је  Бранка Попадић, дипломирана правница и

3

mailto:fpn@fpn.bg.ac.rs
mailto:branka.popadic@fpn.bg.ac.rs
http://www.fpn.bg.ac.rs/


секретарка Факултета, branka.popadic@fpn.bg.ac.rs, тел.бр. 011/3092-910, за овлашћeно лицe за
поступањe  по  захтeву  за  слободан  приступ  информацијама  од  јавног  значаја, да  изради
Информатор  и  да  сe  стара  о  њeговом  објављивању  и  рeдовном  ажурирању  података
садржаних у Информатору.

1.3. ДАТУМ ПРВОГ ОБЈАВЉИВАЊА ИНФОРМАТОРА

Информатор је први пут обављен 18. јануара 2011. године  на Интернет страни 
Факултета политичких наука www.fpn.bg.ac.rs

1.4. ДАТУМ ПОСЛЕДЊЕ ИЗМЕНЕ ИЛИ ДОПУНЕ ИЛИ ДАТУМ КАДА ЈЕ 
ИЗВРШЕНА ПОСЛЕДЊА ПРОВЕРА НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ЗАКЉУЧЕНО ДА НИЈЕ 
ПОТРЕБНО УНОСИТИ НИ ИЗМЕНЕ НИ ДОПУНЕ

Информатор је последњи пут ажуриран 10. априла 2018. године

1.5. НАПОМЕНЕ О МЕСТУ ГДЕ СЕ МОЖЕ ОСТВАРИТИ УВИД У 
ИНФОРМАТОР И НАБАВИТИ ШТАМПАНА КОПИЈА ИНФОРМАТОРА

Увид у штампану копију Информатора и примeрак штампанe копијe доступни су у 
радно време Факултета, од понeдeљка до пeтка у врeмeну од 08:30 до 16:00  часова у згради 
Факултета, Јове Илића 165, Београд, на првом спрату, канцеларија бр. 14.

1.6. ВЕБ АДРЕСА ИНФОРМАТОРА (АДРЕСА СА КОЈЕ СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ 
ЕЛЕКТРОНСКА КОПИЈА ИНФОРМАТОРА)

Информатор јe доступан грађанима који су заинтeрeсовани да остварe увид у 
информацијe од јавног значаја са којима располажe  Факултет на интернет страни: 
http://www.fpn.bg.ac.rs/informator-o-radu 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организационе јединице Факултета су: 
 наставно-научна јединица,
 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 научно-истраживачки центри Факултета.

На Факултету делују следећа одељења:
1. Политиколошко одељење,
2. Одељење за међународне студије,
3. Одељење за новинарство и комуникологију,
4. Одељење за социјалну политику и социјални рад.
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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.

 
3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

3.1. Орган управљања

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 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. 

У 2018. години изабран је нови Савет Факултета који чине – мандат за школску 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. годину:

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

Чланови Савета:

Представници Наставно-научног већа:
 Атлагић др Синиша
 Бешић др Милош
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 Вековић др Марко 
 Данковић Степановић др Сања 
 Ђорђевић др Биљана
 Жегарац др Невенка
 Лончаревић др Катарина
 Милојевић др Ана 
 Радић Милосављевић др Ивана 
 Симендић др Марко 
 Тмушић др Марко
 Хрњаз др Милош
 Џуверовић др Немања

Представници које бирају запослени у Стручној служби Универзитета у Београду - 
Факултета политичких наука:

 Ристић Гордана
 Шмидлинг Кристина

Представници студената:
 Алексов Александра
 Васић Матија
 Ранковић Петар 
 Смиљанић Маргарета

3.2. Орган пословођења Факултета

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

Декан Факултета:
1. представља и заступа Факултет,
2. организује и усклађује рад и руководи радом и пословањем Факултета,
3. председава Наставно-научним и Изборним већем Факултета, припрема и предлаже 

дневни ред седница Наставно-научног и Изборног  већа,
4. доноси опште акте у складу са законом и овим Статутом,
5. предлаже Наставно-научном већу и Савету Факултета мере за унапређење рада 

Факултета,
6. спроводи одлуке Наставно-научног већа и Савета Факултета,
7. предлаже пословну политику и мере за њено спровођење,
8. предлаже Наставно-научном већу финансијски план Факултета,
9. наредбодавац је за извршење финансијског плана,
10. закључује уговоре у име Факултета,
11. предузима све правне радње у име и за рачун Факултета у вредности до износа 

утврђеног у Закону о буџету за јавне набавке мале вредности, а у вредности преко тог 
износа уз сагласност Савета Факултета,

12. учествује у раду Савета Факултета без права гласа,
13. потписује дипломе и додатке диплома,
14. обавља промоцију, односно уручује дипломе о завршеним студијама првог и другог 

степена,
15. одлучује у радноправним стварима у складу са прописима о радним односима,
16. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и општим актима Факултета.

Декански колегијум чине декан и продекани Факултета.
У раду деканског колегијума учествује студент-продекан када се разматрају питања из његове
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надлежности.
Ради разматрања питања од интереса за Факултет, декан може сазвати проширени 

декански колегијум у који улазе и шефови већа одељења.
Декан за свој рад одговара Савету Факултета. 
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

3.3. Стручни органи Факултета
  

Статутом Факултета утврђени су стручни органи, њихов састав, делокруг рада, број 
чланова, начин избора и начин одлучивања. 

Наставно- научно веће Факултета
Наставно-научно веће је највиши стручни орган Факултета.
Наставно-научно  веће  Факултета  чине  наставници  и  асистенти  који  су  у  радном

односу са најмање 70% радног времена на Факултету. 
При  расправљању,  односно  одлучивању  о  питањима  која  се  односе  на  осигурање

квалитета  наставе,  реформу  студијских  програма,  анализу  ефикасности  студирања  и
утврђивање броја ЕСПБ, у раду Наставно-научног већа учествују представници студената
које бира Студентски парламент Факултета.

Број представника Студентског парламента утврђује се заокруживањем на број који
чини 20% од броја чланова Наставно-научног већа Факултета.      

При расправљању,  односно одлучивању о питањима из става 3.  овог члана у раду
Наставно-научног већа Факултета учествују и сарадници у настави Факултета.

Наставно-научно веће Факултета:
1. одлучује о питањима наставе, научне и стручне делатности Факултета,
2. предлаже студијске програме,
3. ближе уређује правила студија,
4. одобрава теме, одређује менторе и формира комисије за пријаву и одбрану 

магистарских теза по плану, програму и правилима магистарских студија пре ступања 
на снагу Закона о високом образовању,

5. одобрава теме, одређује менторе и формира комисије за одбрану докторских 
дисертација,

6. доноси предлог Статута Факултета,
7. предлаже кандидата за декана Факултета,
8. доноси предлог финансијског плана Факултета,
9. доноси предлог извештаја о пословању и годишњег обрачуна Факултета,
10. доноси предлог плана коришћења средстава за инвестиције,
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11. доноси предлог одлуке о висини школарине,
12. бира представнике Факултета у органима Универзитета,
13. дефинише тела и поступке везане за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада,
14. спроводи заједно са деканом, политику сталног унапређења наставе,
15. утврђује број студената који се уписују на студијске програме
16. утврђује мере за подстицање развоја изузетно успешних и даровитих студената,
17. разматра рад стручних органа Факултета,
18. разматра извештај о остваривању програма научних истраживања који доноси 

Факултет,
19. предлаже сарадњу са одговарајућим домаћим и страним организацијама,
20. предлаже или именује кандидате за чланове појединих органа, фондова и других 

организација у којима Факултет има своје представнике,
21. доноси одлуку о ангажовању професора по позиву и предлог одлуке о избору у звање 

гостујућих професора,
22. предлаже професора Факултета за доделу звања професор емеритус,
23. предлаже продужење радног односа професора у пензији,
24. у складу са општим актом Универзитета у Београду и Факултета даје одобрење 

наставницима и сарадницима Факултета да се радно ангажују на другим 
високошколским установама,

25. образује сталне или ad hoc комисије ради разматрања питања из своје надлежности, 
26. одлучује о приговорима поднетим на одлуку о избору у звање сарадника, односно на 

предлог одлуке о изборима у звање наставника,
27. доноси Пословник о раду Наставно-научног већа Факултета.

Наставно-научно веће Факултета обавља и друге послове одређене Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

Декан Факултета је председник Наставно-научног већа по функцији.

Изборно веће Факултета
Изборно веће Факултета:

 утврђује предлог за избор у звање наставника,
 врши избор у звање сарадника,
 на предлог Већа одељења одређује комисију за писање реферата о кандидатима за

избор у звање наставника и сарадника.
Изборно веће Факултета чине наставници и асистенти који су у радном односу са

најмање 70% пуног радног времена на Факултету, при чему Изборно веће из става 1, тачка 1.
и 3. овог члана чине наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира.

Декан Факултета је председник Изборног већа Факултета по функцији.

Веће за студије другог и дрећег степена
Веће за студије другог и трећег степена чине по два представника одељења Факултета.
Веће за студије другог и трећег степена:

1. предлаже  Наставно-научном  већу  Факултета  студијске  програме  другог  и  трећег
степена,

2. на  предлог  Већа  одељења,  обавља  расподелу  буџетских  места  по  студијским
програмима другог и трећег степена,

3. на  предлог  Већа  одељења,  предлаже  Наставно-научном  већу  програме  образовања
током читавог живота,
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4. предлаже  Наставно-научном  већу  Факултета  план  извођења  наставе  студијских
програма другог и трећег степена,

5. на предлог Већа одељења анализира спровођење наставе на студијским програмима
другог и трећег степена,

6. на предлог Већа одељења,  анализира спровођење магистарских студија покренутих
пре ступања на снагу Закона о високом образовању и предлаже одговарајућа решења
Наставно-научном већу Факултета,

7. даје  сагласност  на  одобрене  теме,  именоване  менторе  и  формиране  комисије  за
одбрану завршних радова студија другог степена,

8. обавља и друге послове из своје надлежности.
9. Продекан за студије II и III степена је и председник Већа за студије II и III степена по

функцији.

Одељења Факултета
Чланови одељења су сви наставници и сарадници који су у радном односу са најмање

50%  пуног  радног  времена  на  Факултету  и  који  припадају  катедри,  односно  катедрама
одељења.

При  расправљању,  односно  одлучивању  о  питањима  која  се  односе  на  осигурање
квалитета  наставе,  реформу  студијских  програма,  анализу  ефикасности  студирања  и
утврђивање броја ЕСПБ, у раду Наставно-научног већа учествују представници студената
које бира Студентски парламент Факултета.

Број представника Студентског парламента утврђује се заокруживањем на број који
чини 20% од броја чланова одељења.      

Мандат представника студената траје једну годину.
Одељење Факултета:

1. предлаже  Наставно-научном већу  студијске  програме  I  степена,  а  Већу  за
студије II и III степена студијске програме II и III степена,

2. предлаже  Наставно-научном  већу  Факултета  план  извођења  наставе  за
акредитоване, односно одобрене студијске програме I степена који се изводе
у оквиру Већа одељења,

3. предлаже  Већу  за  студије  II  и  III  степена  план  извођења  наставе  за
акредитоване, односно одобрене студијске програме II и III степена који се
изводе у оквиру Већа одељења,

4. даје  предлог  усклађивања  акредитованих  студијских  програма  са
достигнућима науке надлежним органима Факултета,

5. анализира спровођење наставе најмање једанпут у току семестра и о томе
подноси извештај Наставно-научном већу и декану Факултета,

6. разматра кадровску  ситуацију на предметима Већа одељења,
7. анализира и предлаже политику уписа,
8. координира рад катедара које су у саставу Већа одељења, сарађује и усклађује

рад  са  другим  већима  одељења  ради  остваривања јединствене  делатности
Факултета,

9. предлаже програме предмета надлежним органима Факултета,
10. даје  мишљење о програму научних истраживања и о научним радовима у

којима учествују наставници и сарадници Већа одељења,
11. предлаже  Наставно-научном  већу  комисију  за  писање  реферата  о

кандидатима за избор у звање наставника и сарадника,
12. одобрава теме, именује менторе и формира комисије за одбрану    завршних

радова студија другог степена и доставља их Већу за студије другог и трећег
степена на сагласност,
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13. предлаже менторе, теме и састав комисија за пријаву и одбрану магистарских
теза по плану, програму и правилима магистарских студија пре ступања на
снагу Закона о високом образовању,

14. предлаже менторе, теме и састав комисија за израду докторске дисертације,
15. обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

На Факултету делују четири одељења.

ПОЛИТИКОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ

Политиколошко одељење је основно одељење студија политичких наука. У оквиру 
Одељења организују се студије и научноистраживачки рад из области политикологије, 
теоријских и методолошких знања из области проучавања савремене политичке теорије и 
политичког система. По завршетку четворогодишњих студија студенти ће бити оспособљени 
да примењују и специфична стручна знања која омогућавају да се професионално баве 
пословима аналитичара и организатора у државним органима, политичким партијама, 
локалној самоуправи, јавним службама и корпорацијама, као и непрофитним организацијама.
Овај студијски програм ће такође оспособити стручњаке у пословима политичког 
одлучивања и управљања, организовања послова у различитим пољима политичког 
деловања, подизања политичке културе и формирања демократске јавности. 

Шеф Политиколошког одељења је проф. др Милан Јовановић.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ

Одељење за  међународне  студије  је  од  настанка  Факултета  водећи  високошколски
центар у земљи за образовање стручњака за рад у дипломатији, институтима који се баве
међународним  студијама  и  другим  органима  и  институцијама  које  раде  у  областима
међународних  односа  и  спољне  политике,  али  и  међународним  одељењима  политичких
странака и великих привредних фирми. У оквиру Одељења обавља се научно-истраживачки
рад  из  области  међународних  политичких  и  економских  односа,  спољне  политике,
међународног  права  и  међународних  организација,  европских,  балканских,  америчких  и
других регионалних студија, студија безбедности, студија мира и пратећих дисциплина.

Шеф Одељења за међународне студије је проф. др Весна Кнежевић Предић.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НОВИНАРСТВО И КОМУНИКОЛОГИЈУ

Одељење  за  новинарство  и  комуникологију,  у  чијем  саставу  је  и  Катедра  за
новинарство,  више од четири деценије представља јединствене универзитетске студије на
територији Србије. По завршетку студија студенти ће овладати знањима из теорије и праксе
друштвеног комуницирања, као и вештинама потребним за професионално учествовање у
процесу јавног и масовног комуницирања посредством медија и Интернета. 

Студентима  је  на  располагању  факултетски  Медија  центар.  Центар  располаже  са
деском и радио станицом са дигиталном технологијом најновије генерације. На располагању
су  им  и  DVD  камере  са  дигиталном  ТВ  монтажом.  То  омогућава  да  сваки  студент
појединачно, осим неопходних теоријских знања, обавља и практични рад – наставу у сваком
медију појединачно. Предвиђена је и обавезна једномесечна пракса у редакцији по избору
студента  (после друге  године),  као  и  петнаестодневна  пракса  након  треће  године.  То  не
искључује континуирани практични рад у Медија центру који и јесте основа свих светских
студија савременог новинарства. На Факултету постоји студентски часопис Политиколог који
уређују искључиво студенти новинарства, као и стручни ПР тим ФПН-а, састављен такође од
студената. Све је то у циљу што потпунијег и практичнијег образовања будућих новинарских
професионалаца.  Радови студената Одељења за новинарство и  комуникологију  емитују се
сваког  радног  дана  у  термину  од  18.00  до  19.00  на  Радију  Студио  Б,  а  ТВ  радови  на
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Телевизији Студио Б недељом од 12.00 до 13.00 часова. 
Шеф Одељења за новинарство и комуникологију је проф. др Славиша Орловић.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И СОЦИЈАЛНИ РАД

Образовање  за  социјалну  политику  и  социјални  рад  остварује  се  у  сложеним
интердисциплинарним  студијама  неопходним  за  многе  улоге  социјалне  политике  и
социјалног  рада  у  савременом  друштву.  У  току  четворогодишњих  академских  студија,
студенти  стичу  разноврсна  теоријска  и  методолошка  знања  из  широког  спектра
социолошких, политиколошких, психолошких, економских и правних дисциплина. Посебна
пажња се посвећује дисциплинама из области социјалне политике и социјалног рада. Током
основних академских студија, осим теоријског рада, студенти континуирано и систематски
стичу  знања  и  обавезном  практичном  наставом,  коју  обављају  у  важним  домаћим  и
међународним  невладиним  организацијама,  установама  социјалне  и  здравствене  заштите,
органима  јавне  управе,  одговарајућим  министарствима  са  циљем  стицања  продубљених
сазнања  о  пракси  социјалне  политике  и  социјалног  рада  у  посебним  околностима.  Број
студената на смеру омогућује максимално подстицање индивидуалног ангажовања студената,
као  и  мањих  група  и  тимова.  Све  ово  студије  чини  садржински  и  методолошки  веома
занимљивим.

Шефица  Одељења  за  социјалну  политику  и  социјални  рад  је  проф.  др  Драгослав
Кочовић.

КАБИНЕТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ

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

Студенти уче један од три страна језика: енглески, француски и немачки, у зависности
од тога који су језик учили у средњој, односно у основној школи. Почетни ниво језичке
компетенције студената који на факултету настављају учење страног језика јесте ниво Б1
према наведеној европској стандардизацији језичких компетенција и новим стандардима
продуктивних и рецептивних језичких вештина, где се највећи значај придаје конкретној
реализацији језичке способности, односно комуникативном аспекту језика.
Приликом полагања пријемног испита студенти наводе језик(е) који(е) су учили у средњој 
школи и језик који би желели да наставе да уче на ФПН. У зависности од постигнутих бодова
на пријемном испиту, студенти настављају да уче језик за који су се определили или, уколико 
су резултати на тесту слабији (сваке године ће се утврђивати праг до којег је могућ избор) 
настављају да уче језик који су навели да су учили у средњој школи. 

Настава немачког језика одвија се у сарадњи са лекторима из Немачке у оквиру
институционалне сарадње ФПН и ДААД (Немачка служба за академску размену). Студенти 
ФПН који уче немачки имали су прилике да похађају интензивне курсеве немачког језика 
захваљујући стипендијама ДААД-а. Поред тога, и прошле и ове године, студенти ФПН 
добили су Међународне парламентарне стипендије 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.

Шефица кабинета за стране језике: Драгана Филиповић
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НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТРИ ФАКУЛТЕТА

Оснивање, организација и рад научно-истраживачких центара Факултета регулисан је 
Правилником о научно-истраживачким центрима Факултета.

Научно-истраживачки  центри  обављају  делатности  у  оквиру  матичне  делатности
Факултета на основним, последипломским и докторским студијама. 

Научноистраживачка  делатност  центара  обухвата  послове  истраживања  и  развоја
(основна, примењена и развојна) у друштвеним и хуманистичким наукама -шифра 72.20. и
друге пратеће активности.

На Факултету делују следећи научно-истраживачки центри: 

 Центар за демократију
Коруководиоци Центра: проф. др Славиша Орловић, проф. др Зоран Стојиљковић, број 
телефона 011-3092-969, е-маил адреса: slavisa.orlovic@fpn.bg.ac.rs, 
zoranstojiljkovic.stoj@gmail.com  

 Центар за медије и медијска истраживања
Кооруководиоци Центра: проф. др Сњежана Миливојевић (медијска истраживања); е-mail 
адреса: snjezana.milivojevic@fpn.bg.ac.rs; тел. бр. 011-3092-935 и 
проф. др Раде Вељановски (медији); e-mail адреса: rade.veljanovski@fpn.bg.ac.rs; тел. бр. 011-
3092-946

 Центар за европске и међународно-правне студије
Руководилац Центра: проф. др Весна Кнежевић-Предић; број телефона: 011-3092-952, е-mail 
адреса: vesna.knezevic@fpn.bg.ac.rs; 

 Центар за студије Сједињених Америчких Држава
Руководилац Центра: проф. др Драган Симић; е-mail адреса: dragan.simic@fpn.bg.ac.rs; тел. 
бр. 011-3092-827.

 Центар за студије рода и политике
Руководилац Центра: проф. др Гордана, Даша, Духачек; е-mail адреса: gordana.duhacek@fp-
n.bg.ac.rs; тел. бр. 011-3092-961,

 Центар за студије Азије и Далеког истока
Руководилац Центра: проф. др Драгана Митровић; е-mail адреса: dragana.mitrovic@fp-
n.bg.ac.rs; тел. Бр. 011-3092-849

 Центар за студије мира
Руководилац Центра: проф. др Радмила Накарада; е-mail адреса: radmila.nakarada@fp-
n.bg.ac.rs; тел. Бр. 011-3092-851

 Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
Руководилац Центра: проф. др Тамара Џамоња-Игњатовић; е-mail адреса: tamdzam@eunet.rs, 
тел. бр. 011-3092-858 

 Центар за Еколошку политику и одрживи развој (ЦЕПОР)
Руководилац Центра: проф. др Дарко Надић;  е-mail адреса: darko.nadic@fpn.bg.ac.rs; 
тел. бр. 011-3092-865

 Центар за Јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике
Руководилац Центра: проф. др Снежана Ђорђевић; е-mail адреса: snezana.djordjevic@fp-
n.bg.ac.rs; тел. бр. 011-3092-861

 Центар за научна и примењена истраживања
Кооруководиоци: проф. др Мирјана Васовић и доц. др Милош Бешић
e-mail adresa: mirjana.vasovic@fpn.bg.ac.rs, тел. бр. 011-3092-856

 Центар ѕа интердисциплинарне студије Балкана
Руководилац Центра: проф. др Јован Теокаревић;
e-mail adresa: jovan.teokarevic@fpn.bg.ac.rs, тел. бр. 011-3092-811

 Центар за студије културе
Руководилац Центра: проф. др Јелена Ђорђевић
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е-маил адреса: jelena.djordjevic@fpn.bg.ac.rs, тел. бр. 011-3092-999
 Центар за студије конституционализма

Руководиоци центра: проф. др Ђорђе Павићевић (ФПН), проф. др Миодраг Јовановић 
(Правни факултет)
е-маил адреса: djordje.pavicevic@fpn.bg.ac.rs, тел. бр. 011-3092-821

 Центар за немачке студије
Руководитељка центра: проф. др Љиљана Глишовић
е-маил: ljiljana.glisovic@fpn.bg.ac.rs, телефон бр. 011-3092-887

 Центар за руске студије
Руководилац центра: проф. др Синиша Атлагић
Е-маил адреса: sinisa.atlagic@fpn.bg.ac.rs, телефон бр. 011-3092-831

 Центар за британске студије
Руководилац центра: проф. др Слободан Марковић
Е-маил адреса: slobodan.markovic@fpn.bg.ac.rs, телефон бр. 011-3092-870

 Центар за латиноамеричке студије
Руководилац центра: проф. др Зоран Крстић
Е-маил адреса: zoran.krstic@fpn.bg.ac.rs, телефон бр. 011-3092-814

 Центар за међународну безбедност
Руководилац центра: проф. др Филип Ејдус
Е-маил адреса: filip.ejdus@fpn.bg.ac.rs, телефон бр. 011-3092-845

Детаљнији опис рада центара налази се у Плану рада Факултета за 2019. као и у 
Извештају о раду ФПН за 2018. годину на линку  http://www.fpn.bg.ac.rs/pravni-akti-planovi-i-
izvestaji 

3.4. СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Руководилац Стручне службе је Жарко Пауновић, управник Факултета.
e-mail adresa: zarko.paunovic@fpn.bg.ac.rs, телефон бр. 011-3092-819.

3.4.1. Служба општих послова
Служба општих послова обавља послове везане за стручну и  административну 

подршку органа управаљања, пословођења и стручних органа Факултета, правне и кадровске 
послове, послове јавних набавки, нормативне активности, послови архиве и канцеларијског 
пословања Факултета, као и послови подршке међународним активностима Факултета. 
Такође, обављају  се и послови везани за одржавање објекта, обезбеђења техничке исправности и
хигијене у просторијама и у дворишту Факултета, као и одржавање и унапређење система 
заштите од пожара и безбедности и здравља на раду.

Служба се налази на првом спрату Факултета. 
Радно време: понедељак-петак; од 08.00 до 16.00 часова
Руководилац Службе је Бранка Попадић, секретарка Факултета.
e-mail adresa: branka.popadic@fpn.bg.ac.rs, телефон бр. 011-3092-910.

3.4.2. Служба за наставу и студентска питања
Студентска служба обавља све послове везане за рад са студентима на свим нивоима

студија. 
Налази се у приземљу Факултета.
Радно време: понедељак-петак; од 08.00 до 16.00 часова
Стручни сарадници за студије II и III степена: понедељком и петком од 08.00 до 16.00 часова, 
а осталим радним данима од 08.00 до 18.00 часова.
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Шефица Службе је Ивана Илић Шундерић, МА.
e-mail adre sa: ivana.sunderic  @fpn.bg.ac.rs  , телефон бр. 011-3092-901.

3.4.3. Служба за материјално финансијско пословање
Служба  за  материјално  и  финансијско  пословање обављаја  послове  везане  за

обезбеђивање  ажурног  и  законитог  вођења  пословних  књига  и  информација  неопходних  за
управљање  финансијским  и  материјалним  пословањем  Факултета.  Обављају  се  послови
припреме финансијских планова и извештаја о реализацији планова, састављање периодичних
обрачуна и завршних рачуна, обрачун исплата зарада и других примања, и други послови. 
Служба се налази на првом спрату новог дела објекта Факултета.
Радно време: понедељак-петак; од 08.00 до 16.00 часова.
Шеф Службе је Дејан Мартинов.
e-mail adresa: dejan.martinov@fpn.bg.ac.rs, телефон бр. 011-3092-919.

3.4.4. Служба библиотеке и документације Факултета
Факултет поседује библиотеку са 185.000 библиографских јединица (са више од 

72.000 књига и са бројним часописима, документима, магистарским и докторским тезама) из 
области које се изучавају на Факултету. 

Студентима је на располагању читаоница са 115 места, у којој могу да поред књига
користе  и  базе  података  и архиве других организација  и  институција  са  којима факултет
сарађује као што су: COBISS, Универзитетска библиотека, Народна библиотека Србије, База
података “Архив”. Захваљујући Узајамној бази COBISS.SR корисници Библиотеке Факултета
политичких наука имали су  могућност добијања библиотечких информација о књигама и
часописима из свеукупне библиографске базе, тзв. Виртуелне библиотеке Србије, коју чине
близу 100 библиотека Србије. Средствима Министарства науке Републике Србије обезбеђено
је претраживање КОБСОН-а (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку) који
академским радницима, последипломцима и студентима у оквиру библиотеке факултета на
којим  студирају,  обезбеђује  бесплатно  претраживање  електронских  база  часописа  (50.000
наслова) са  чланцима, како у пуном тексту тако и оних који су доступни до нивоа апстракта.
Такође омогућено је  претраживање и коришћење базе  штампаних и електронских медија
„Ебарт“.

ФПН  је  обезбедио  средства  да  се  претплатимо  на  базу  сервиса  EBSCO  и  то  на
комплетну базу чланака из часописа и књига које се односе на политичке науке  Political
Science Complete. Ову базу чине у пуном тексту чланци најрелевантнијих светских часописа
који се односе на политиколошку науку, као и књиге и свакако представља изузетан допринос
квалитету студирања. 

Радно време: понедељак-петак, 08,00-20,00
Студентска читаоница: понедељак-петак, 09,00-21,00 и субота од 09.00-16.00 часова.
Шефица Службе је Љиљана Давидовић.
e-mail adresa: ljiljana.davidovic@fpn.bg.ac.rs, телефон бр. 011-3092-813.

3.4.5. Рачунарски центар
Факултет  већ  дужи  низ  година  перманентно  улаже  у  развој  информатичких

технологија  како  би побољшао квалитет и  ефикасност у   свом раду.  У свим кабинетима
постоје рачунари који су спојени на Интернет преко академске мреже. Од укупно 312 десктоп
рачунара,  20  се  налази  у  Интернет  учиниоци,  20  се  налази  у  слушаоницама  и  служи за
потребе  наставе,  9  користи  новинска  редакција,  5  читаоница,  3  ПР  служба  и  2  часопис
„Политиколог“.  Остали  рачунари  су  распоређени  по  кабинетима  и  користе  се  у  раду
наставног и ваннаставног особља. Две трећине учионица су опремљене потребном опремом
са  рачунарима  и  видео  пројекторима.  Унутар  зграде  је  омогућен  приступ  бежичном
Интернету. Поред тога, постоји посебан Информациони систем који је намењен за вођење
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свих потребних послова са студентима, а који им омогућава да имају свој факултетски маил,
и да све потребне информације добијају преко Интернет сајта факултета  www.fpn.bg.ac.rs,
дисплеја у ходнику, као и огласних табли.

Од  2016.  године  Факултет  је  и  комплетно  покривен  бежичном  мрежом.  Од  2012.
године, у сарадњи са РЦУБ-ом, обезбеђен је eduroam – educational roaming сервис, бесплатни
универзитетски  сервис  за  бежични приступ  Интернету широм света.  Tоком 2016.  године
повећан је  број  приступних тачака на 18,  чиме је  целокупна зграда Факултета покривена
овим wifi сервисом. 
Радно време: понедељак-петак; 08,00-16,00 часова.
Шефица Рачунарског центра је Данијела Милић.
e-mail adresa: danijela.milic@fpn.bg.ac.rs, телефон бр. 011-3092-882.

3.5. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕТ

Студентски парламент, као веза студената и управе ФПН, бави се превасходно 
студентским правима и побољшањем услова студирања. Академској институцији као што је 
ФПН парламент је неопходан. Представници Студентског парламента ФПН уједно имају 
своја места и у Студентском парламенту Универзитета. Студентски парламент представља 
својеврстан «сервис» студената који има обавезу да се, преко делегираних представника, 
бори за побољшање услова студирања и решавање бројних студентских питања.

Током  пролећа  2018.  године  одржани  су  избори  за  Студентски  парламент.  Сазив
Студентског парламента има 25 чланова који посланичку функцију врше годину дана. 

За  рад  председника  сутдентског  парламента,  као  и  за  рад  студента  продекана,
Факултет је обезбедио посебан простор и опрему. 

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

Студентски парламент:
1. бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента,
2. доноси опште акте из своје надлежности,
3. образује или формира радна тела која се баве појединим пословима из надлежности 

Студентског парламента,
4. бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета,
5. доноси план и програм активности Студентског парламента,
6. разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом 

студијског програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ 
бодова, унапређењем мобилности студената, подстицајем научноистраживачког рада 
студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда,

7. обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и општим актима Факултета.

Интернет презентација: parlament.fpn.bg.ac.rs
е-пошта: studentski.parlament@fpn.bg.ac.rs
Председник студентског парламента: Милош Прелић

Студентске организације
У складу са модернизацијом и реформом наставно-научног процеса, на факултету се 

одвија врло интензиван и развијен студентски живот који чине самоорганизовани студенти 
кроз студентски парламент и бројне студентске невладине организације које делују на 
факултету, као и студентски лист „Политиколог“.

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

На Факултету делују следеће студентске организације које ће ФПН и даље у складу са 
његовим могућностима помагати:

 АПЕМ  - Акција за политичку еманципацију младих,
 Дебатни клуб,
 Дипломатски клуб
 Европски студентски форум
 Клуб за УН ФПН,
 Лаократско удружење студената “Плус”
 Савез студената ФПН,
 Спортско друштво Политиколог,
 Српски политички форум,
 СУПРА,
 СУФПН - Студенстка унија ФПН 
 ТИМ - Тимска иницијатива младих, 
 Унија студената социјалног рада,

ПР служба

Рад ПР тима је мултидисциплинаран и подразумева позиционирање ФПН- а у односу 
на различите циљне јавности, израду  комуникационе стратегије и пратећих пројеката 
студената волонтера у ПР Тиму као информисање студената и шире јавности о раду ФПН-а и 
његовим активностима. ПР служба припрема и реализује јавне дискусије и трибине, 
организује промотивне скупове и тематска јавна предавања угледних гостујућих професора и
експерата, презентације стручне литературе, часописа итд. 

Језици на којима комуницирамо су српски, немачки, енглески, француски, руски и 
шпански.
Радно време: 08,30-16,30 часова. E-mail: pr.team@fpn.bg.ac.rs 
Координатор за односе са јавношћу: асист. МА Милан Крстић
Интернет презентација: http://pr.fpn.bg.ac.rs/
е-пошта: milan.krstic@fpn.bg.ac.rs

Центар за каријерни развој студената

Центар за каријерни развој студената Факултета политичких наука бави се сарадњом
са компанијама и институцијама у циљу проналажења стручних пракси за студенте нашег
факултета. Такође, ту је и рад на едукацији и континуираном усавршавању студената ФПН-а
путем учешћа на разним семинарима, едукацијама и радионицима које им могу помоћи у
развоју каријере.

Поред тога, у задатке Центра спада и организација целе церемоније доделе диплома
свршеним студентима нашег  као и креирање Алумни базе студената ФПН-а, у циљу јачања
сарадње факултета са својим бившим студентима.

Стручни сарадник за каријерни развој студената: Пајазит Помак
телефон: 011/3092-947
е-пошта: pajazit.pomak@fpn.bg.ac.rs и karijera.fpn.@gmail.com
 

Особље факултета

У Наставно-научној јединици запослено је 110 наставника и сарадника, од чега двоје
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са 70% радног времена, троје са 50% радног времена и двоје са по 20% радног времена. 
По звањима:

 29 редовних професора,
 17 ванредних професора,
 24 доцента,
 23 асистента,
 3 наставника страног језика, 
 3 наставника вештина
 11 стручних сарадника за подршку научноистраживачком раду

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

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

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

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

а) др Ани Чекеревац, 
б) др Мири Лакићевић,
в) др Драгану Симеуновићу,
г) др Зорану Стојиљковићу.
У Стручној служби (ненаставно особље), запослено је укупно 48 радника, 36 радника

на неодређено и 12 радника на одређено време до две године. 

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

4.1. ПИБ Факултета
ПИБ Факултета је:  101746499.

4.2. РАДНО ВРЕМЕ ФАКУЛТЕТА
Радно време Факултета је од 08,00 – 16,00 часова.
Настава се изводи од 08.00 до 20.00 часова.
Радно време стручних сарадника за студије другог и студије трећег степена 
Факултета је понедељком и петком од  08.00 до 16.00 часова, а осталим радним 
данима од 08.00 до 18.00 часова. 
Радно време Службе библиотеке и документације је од 08.00 до 20.00 часова.

4.3. ФИЗИЧКА И ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА И КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ  
ФАКУЛТЕТА, ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И СЛУЖБЕНИКА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА

Адреса факултета је: Јове Илића 165, Београд, Општина Вождовац.
Е-маил: fpn@fpn.bg.ac.rs.
Telefonи су следећи:
Централа Факултета: 011/3092-999, факс: 011/2491-501

тел. бр. е-маил
Проф. др Драган Р. Симић, декан 
Факултета

011 3092 806 dekan@fpn.bg.ac.rs

Проф. др Дарко Надић, продекан за 011 3092 806 darko.nadic@fpn.bg.ac.rs
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студије првог степена 011 3092 802
Проф. др Веселин Кљајић 
продекан за студије другог и трећег 
степена

011 3092 806
011 3092 803

veselin.kljajic@fpn.bg.ac.rs

Проф. др Дејан Миленковић           
продекан за квалитет, 
самовредновање и 
научноистраживачки рад

011 3092 803 dejan.milenkovic@fpn.bg.ac.rs

Проф. др Мирослав Вркић, 
продекан за развој

011 3092 806
011 3092 802

miroslav.brkic@fpn.bg.ac.rs

Проф. др Милан Јовановић, шеф 
Политиколошког одељења

011 3092 806 milan.jovanovic@fpn.bg.ac.rs

Проф. др Весна Кнежевић-Предић,
шеф Одељења за међународне 
студије

011 3092 806 vesna.knezevicpredic@fpn.bg.ac.
rs

Проф. др Славиша Орловић, шеф 
Одељења за новинарство и 
комуникологију

011 3092 806 slavisa.orlovic@fpn.bg.ac.rs

Проф. др Драгослав Кочовић, 
шефица Одељења за социјалну 
политику и социјални рад

011 3092 806 dragoslav.kocovic@fpn.bg.ac.rs

4.4. ЛИЦА ЗА САРАДЊУ СА НОВИНАРИМА И ЈАВНИМ ГЛАСИЛИМА

Лица за сарадњу са нoвинама и јавним гласилима су: Милан Крстић, асистент и 
координатор за односе са јавношћу, е-маил: milan.krstic.fpn@gmail.com

4.5. ОПИС ПОСТУПКА ЗА ДОБИЈАЊЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ 
ОБЕЛЕЖЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА

Рад Факултета ја јаван.
            Јавност рада Факултета уређена је Статутом Универзитета и Статутом Факултета. 

Факултет извештава јавност о обављању својих делатности путем средстава јавног 
информисања, издавањем посебних публикација, оглашавањем на интернет страници, на 
огласним таблама и сл. 

Статутом је утврђено шта се сматра пословном тајном, и када се подаци не могу 
саопштавати. 

Рад седница органа Факултета је јаван.
Заинтересована лица могу председавајућем органа, поднети захтев  за присуство 

седници. Председавајући ће им одобири присуство осим ако је одлучено да се седница или 
део седнице одржи без присуства јавности.

4.6.  ИЗГЛЕД  ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ ОБЕЛЕЖЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА 
ФАКУЛТЕТУ КОЈИ МОГУ ДОЋИ У ДОДИР СА ГРАЂАНИМА ПО 
ПРИРОДИ СВОГ ПОСЛА ИЛИ ЛИНК КА МЕСТ У ГДЕ СЕ ОНА МОГУ 
ВИДЕТИ

Факултет не издаје посебна идентификациона  обележја за запослене.
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4.7.  ОПИС ПРИСТУПАЧНОСТИ ПРОСТОРИЈА ЗА РАД ФАКУЛТЕТА 
ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Просторије су доступне особама са инвалидитетом. Факултет поседује улазну рампу 
испед зграде и лифт у згради, као и  тоалет са особе са инвалидитетом.

4.8. МОГУЋНОСТ ПРИСУСТВА СЕДНИЦАМА ОРГАНА ФАКУЛТЕТА

Описано под тачком 4.5.

4.9.  ДОПУШТЕНОСТ АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊА ЗГРАДЕ ФАКУЛТЕТА 
И АКТИВНОСТИ ОРГАНА ФАКУЛТЕТА

У просторијама Факултета је дозвољено аудио и видео снимање уз претходну најаву и 
договор са лицима задуженим за односе с јавношћу. 

4.10. АУТЕНТИЧНА ТУМАЧЕЊА, СТРУЧНА МИШЉЕЊА И ПРАВНИ 
СТАВОВИ У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА ФАКУЛТЕТ

 
Факултет нема своја аутентична тумачења, стручна мишљења и правне ставове у вези 

са правилима и одлукама у вези са јавношћу рада. 
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5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

5.1. Могућности мобилности студената?

Одговор: На  Факултету  политичких  наука  у  Правилнику  о  организацији  и
систематизацији  послова  на  Факултету  политичких  наука  утврђена  радна  позиција  ЕСПБ
координатора који се бави пре свега разменом студената.

Лице које обавља те послове је: Ивана Илић- Шундерић.
Контакт број телефона је: 011/3092-951.
Размена  студената  се  врши у  складу  са  важећим  законским  прописима,  пре  свега

Правилником о мобилности студената Универзитета у Београду. 

5.2. Финансијски извештаји, заједно са опширним извештајима о раду за 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.  годину.

Одговор: Извешаји се налазе на Интернет страни ФПН-а: 
http://www.fpn.bg.ac.rs/pravni-akti-planovi-i-izvestaji 

5.3. Финансијски план заједно са планом рада и активностима ФПН-а за 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. годину

Одговор: План се налази на Интернет страни ФПН-а: http://www.fpn.bg.ac.rs/pravni-
akti-planovi-i-izvestaji 

5.4. Висине школарина

Одговор: Школарине на студијским програмима Факултета утврђују се најкасније у 
априлу за наредну школску годину. Одлуку о висни школарине доноси Савет Факултета на 
предлог Наставно-научног већа Факултета.

У школској 2017/18. утврђени су следећи износи школарина (по години):

а) На основним студијама: 
Политиколошко одељење........................................................................91.700,00 дин.
Одељење за социјалну политику и социјални рад................................91.700,00 дин.
Одељење за међународне студије ..........................................................99.700,00 дин.
Одељење за новинарство и комуникологију..........................................99.700,00 дин.

б) На студијским програмима другог степена.........................................................116.000,00 дин.

в) На студијским програмима трећег степена.........................................................163.000,00 дин.

г) На студијском програму другог степена Међународни заједнички мастер програм 
инетрдисциплинарних студија југоисточне Европе:

- за студенте из Србије, Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске
   Црне Горе, Хрватске, Македоније, Румуније и Турске ........................    3.900 ЕУР
- за студенте из других земаља ..................................................................    4.900 ЕУР

Плаћање је у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

д) На студијском програму Регионалних мастер академских студија мира .....    1.500 ЕУР
 Плаћање је у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
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6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА КАО ДРЖАВНОГ ОРГАНА

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

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

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

имовином. - потпуна одговорност - (П.О.).
Факултет је регистрован код Трговинског суда у Београду (решење: Фи. 9771/78 од 14.

фебруара 1980).
Матични број Факултета је: 07028121.
Шифра делатности Факултета је: 85.42.

Делатност Факултета

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

- Основне академске студије
- Мастер академске студије
- Специјалистичке академске студије
- Докторске академске студије
- Основне струковне студије
- Специјалистичке струковне студије.“
- Остало образовање:- шифра 85.59
- Помоћне образовне делатности:- шифра 85.60

        2. Научноистраживачки рад:
-   Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама-шифра 72.20.

Други послови који су у функцији делатности Факултета:
1. Издавачка делатност

Издавање књига- шифра 58.11
Издавање новина-шифра 58.13
Издавање часописа и периодичних издања-шифра 58.14
Снимање и издавање звучних записа и музике-шифра 59.20
Остала издавачка делатност- шифра 58.19
Умножавање снимљених записа-шифра 18.20

2. Делатност библиотека и архива-шифра 91.01
3. Делатност новинских агенција-шифра 63.91
4. Рачунрско програмирање-шифра 62.01
5. Управљање рачунарском обрадом- шифра 62.03
6. Обрада података, хостинг и сл.-шифра 63.11
7. Издавање рачунарских игара- шифра 58.21
8. Издавање осталих софтвера- шифра 58.29
9. Веб портали- шифра 63.12
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10. Остале услуге информационе технологије- шифра 62.09
11. Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења- шифра 73.20
12. Управљање економским субјектом- шифра 70.10
13. Делатност комуникација и односа са јавношћу- шифра 70.21
14. Консултатнтске  активности  у  вези  са  пословањем и  осталим  управљањем-  шифра

70.22
15. Делатност рекламних агенција- шифра 73.11
16. Медијско представљање- шифра 73.12
17. Превођење и услуге тумача- шифра 74.30
18. Комбиноване канцеларијско-административне услуге- шифра 82.11
19. Фотографирање,  припремање  докумената  и  друга  специјализована  канцеларијска

подршка- шифра 82.19
20. Производња  кинематографских  дела,  аудио-визуелних  производа  и  телевизијског

програма- шифра 59.11
21. Емитовање радио-програма- шифра 60.10
22. Производња и емитовање телевизијског програма- шифра 60.20
23. Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама- шифра 47.61
24. Трговина  на  мало  новинама  и  канцеларијским  материјалом  у  специјализованим

продавницама- шифра 47.62.

О поступању у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења Факултет политичких наука
сваке године доноси План рада и Извештај о раду који усваја Савет факултета.

План рада, укључујући и финансијски план, је доступан на Интернет адреси: 
http://www.fpn.bg.ac.rs/pravni-akti-planovi-i-izvestaji 

Извештај о раду, укључујући и финансијски извештај о раду,  је доступан на Интернет 
адреси: http://www.fpn.bg.ac.rs/pravni-akti-planovi-i-izvestaji 
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Студије на ФПН-у

Студије  на  Факултету  су  основне  академске,  мастер  академске,   специјалистичке
академске, докторске академске студије.
Утврђена је матичност Факултета у области политичких наука на основним академским, 
мастер академским, специјалистичким академским, докторским академским, основним 
струковним, специјалистичким струковним  студијама, и то: политичке теорије, методологије
политичких наука, политичког образовања, конституционализма, политичке аналитике, 
политичког менаџмента, политиколошких студија религије, студија политичког насиља, јавне
управе и локалне самоуправе, организације и управљања политичким системима, политичке 
историје, упоредне политике, политичке економије, међународне економије, економског 
система Србије, савремених економско-социјалних система, међународних односа, спољне 
политике, дипломатских студија, европских студија, регионалних студија, мировних и 
безбедносних студија, међународног права, међународних организација, политичке 
социологије, јавних политика, комуникологије, информатике, новинарства, медијских 
студија, социјалне политике,  социјалног рада, социјалне екологије и еколошке политике, 
теорије културе и студија рода.
Основне академске студије трају четири године и њиховим завршетком стиче се најмање 240 
ЕСПБ.

Матер академске студије које се организују на Факултету трају једну годину и 
њиховим завршетком стиче се најмање 60 ЕСПБ, односно две школске године и њиховим се 
завршетком стиче најмање 120 ЕСПБ. 

Докторксе академске студије трају три школске године и њиховим се завршетком 
стиче 180 ЕСПБ.

Факултет организује и изводи студије у току школске године која, по правилу, почиње 
1. октобра и траје 12 календарских месеци.
Школска година има, по правилу, 42 радне недеље, од чега 30 наставних и 12 недеља за 
консултације, припрему испита и испите.
Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са планом извођења наставе.
Зимски семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и четири (4) недеље за 
консултације, припрему испита и испите.
Летњи семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и осам (8) недеља за 
консултације, припрему испита и испите.

Акредитовани студијски програми 

Факултет је 07. октобра 2104. добио Дозволу за рад (број: 612-00-01979/14-04) издану
од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а 2015. године, од
Комисије  за  акредитацију  и  проверу  квалитета  Републике  Србије добио  решења  о
реакредитацији.

 Факултет је  08.  маја  2015.  године добио  Уверење о реакредитацији  високошколске
установе  (број:  612-00-00086/2014-04)  које  је  издала Комисија за  акредитацију и  проверу
квалитета Републике Србије.
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Листа aкредитованих студијских програма који се реализују у високошколској 
институцији:

Р.Б. Шифра 
студијског 
програма

Назив студијског 
програма 

Образовно 
поље

врста и ниво 
студија

Звање 
Диплома 

1 ОП основне академске
студије политикологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани 
политиколог

2 ОМ основне академске
студије међународне

политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
политиколог за
међународне

послове
3 ОН основне академске

студије новинарства
друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
новинар

4 ОС основне академске
студије социјалне

политике и социјалног
рада

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
социјални радник

5 МДД мастер академске
студије политикологије

– демократија и
демократизација

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

6 МЈУ мастер академске
студије политикологије -

јавна управа, локална
самоуправа и јавне

политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

7 ММП мастер академске
студије међународне

политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог за
међународне

послове
8 МСП мастер академске

студије социјалне
политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

9 МСР мастер академске
студије социјалног рада

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер социјални
радник

10 МЈЕ мастер академске
студије -

интердисциплинарне
мастер студије ју
гоисточне Европе

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

11 МАМ мастер академске
студије политикологије -
политичка аналитика и

друштвене промене

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

12 МКО мастер академске
студије комуникологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
комуниколог

13 МКУ мастер академске
студије културологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер културолог

14 МРП мастер академске
студије политикологије -

друштвено-
хуманистичке 

академске/други 
степен високог 

мастер
политиколог

24



студије рода науке образовања
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

Број студената по студијским програмима

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

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

су у оквиру наведене квоте).

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

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

Табела 2: Број уписаних на прву годину у школској 2018/19. године - мастер академске 
студије

Студијски програм Школска година 2018/2019

Европске студије 3

Комуникологија 24

Међународна безбедност 31

Међународна политика 39

Новинарство 14

Политикологија религије 18

Политичко насиље и држава 18

Социјална политика 25

Социјални рад 30

Културологија 15

Међународно хуманитарно право и право људских права 13

Еколошка политика 25

Интердисциплинарне студије Југоисточне Европе 12

Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 25

Политичка аналитика и друштвене промене 20

Студије САД 31

Регионалне студије мира 18

Студије рода 12

Демократија и демократизација -

Политички систем и привредни развој 12

Укупно 385
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Табела 3: Број уписаних на прву годину у школској 2018/19. године - докторске 
академске студије:

Студијски програм Школска година 2018/19.

Студије културе и медија 6
Међународне и европске студије 19
Социјална политика и социјални рад 10
Студије политикологије 15

Укупно 50

Број студената који су завршили своје студије

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

  
Докторске академске студије у календарској 2018. години је завршило и одбранило

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

Специјалистички програми иновације знања

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

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

интеграције“
 Специјалистички програм иновације знања „Методе и технике квантитативних 

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

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

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

Размена студената

Гостујући студенти на ФПН

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

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

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

Студенти ФПН који остварују део студијског програма на неком другом 
универзитету у иностранству

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

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

Одлука о преносу бодова са иностраних универзитета, донета новембра 2009. године,
мотивисала је студенте да у већој мери конкуришу за стипендије. Студенти Уговор о учењу
припремају заједно са ЕСПБ координатором, а Уговор учењу испред матичне институције
потписује надлежни продекан (ОАС) или шеф студијског програма (МАС и ДАС). 
У оквиру Ерасмус + Од 2019. године Република Србија је постала партнерска земља за земље
ЕУ, те је у вези са тим припремљен предлог развоја будуће сарадље наше институције на
плану  размена.  Велика  новина  је  и  да  се  полако  повећава  интересовање  професора  за
мобилност (и  одлазећу и  долазећу),  што је  јасан  показатељ напретка  ове  институције  на
плану интернационализације. 

Научноистраживачки рад 

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:

1. реализацију пројеката из програма основних истраживања Министарства за просвету,
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науку и технолошки развој Републике Србије;
2. преузимањем уговорних обавеза и ангажманом на научно-истраживачким пројектима,

експертизама и слично;
3. индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

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

Истраживачи  ФПН  у  периоду  од  2011-2019.  године  учествују  у  13  научно-
истраживачких  пројеката  које  финансира  Министарство  просвете,  науке  и  технолошког
развоја Владе 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 међу-
народних 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.

8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА  - ПРАВНА АКТА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА ФПН-у

Факултет у свом раду примењује следеће законске прописе: 

8.1. Акти Републике Србије 

1. Устав РС („Службени гласник РС“ бр. 98/06), 
2. Закон о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05.-
испр.др. закон и 83/14.-др.закон), 
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3. Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 97/08 и 100/07 – 
аутентично тумачење, 44/10, 93/2012, 89/13,99/14,45/15.-аутентично тумачење,68/15. и 
87/16.), 
4. Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05 и 50/06.-
исправка, 18/10. и 112/15.), 
5. Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 18/10 и 55/13.),
6.Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08,104/09.-
др.закон,68/12.-одлука УС и 107/12.) 
7. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 52/11), 
8. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр. 101/07), 
9. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 33/97, 31/01, 30/10) 
10. Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник 
РС“ бр. 36/09) 
11. Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“ бр. 45/91, 53/93, 
67/93, 48/94 и 101/05, 30/10), 
12. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука 
УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", брr. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља), 
13. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14. и 13/17.-одлука
УС), 
14. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр.
43/01, 101/07, 92/2011), 
15. Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 99/11, 119/12. и
29/16.-одлука УС), 
16. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 
57/11, 119/12 и 45/13.-др.закон, 93/14,96/15. и 106/15.), 
17. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09, 32/13.), 
18. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05. и 91/15.), 
19. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр. 36/10), 
20. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“ 
бр. 30/10), 
21. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/03, 64/04 – 
одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон и 63/06 – одлука УСРС – даље: 
Закон о ПИО, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13.), 
22. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05 и 109/05 – испр., 
57/11, 110/12-одлука УС, 119/12, 99/14,123/14,126/14.-одлука УС, 106/15. и 10/16.-др.закон), 
23. Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09. и 20/15.), 
24. Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 
34/01, 62/06 – др. Закон и 63/06 и 116/08 – испр. др. Закона, 92/11, 99/11-др. Закон, 10/13, 
55/13), 
25. Уредба о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и Факултета за 
делатности које се финансирају из буџета („Службени гласник РС“ бр. 15/02, 100/04, 26/05, 
38/07 и 110/07), 
26. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 
(„Службени гласник РС“ бр. 44/01, 15/02 – др. уредба, 30/02, 32/02 – испр., 69/02, 78/02, 
61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 
82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 и 54/08, 
108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14), 
27. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/09) 
28. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ 
бр.  54/07, 104/09, 36/10), 
30. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15. и 68/15.), 
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31. Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“ бр. 99/16.), 
32. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,68/15.-др.закон,103/15. и 99/16.), 
33. Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14,104/16.-др.закона 
и 108/16.), 
34. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06), 
35. Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ( “Службени гласник РС”, бр. 24/12, 48/15. и 99/15.),
36. Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 
66/11 – одлука Уставног суда, 76/13-одлука УС, 112/13-аутентично тумачење и 8/15.-одлука 
УС), 
37. Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ бр. 18/10, 55/13), 
38. Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“ бр. 104/09), 
40. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа („Службени 
гласник РС“ бр. 40/09, 69/11), 
41. Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника, 
сарадника и осталих запослених („Службени гласник РС“ бр. 21/06), 
42. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа 
(„Службени гласник РС“ бр. 21/06), 
43. Правилник о садржају дозволе за рад („Службени гласник РС“ бр. 21/06), 
44. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколске 
установе („Службени гласник РС“ бр. 106/06, 73/11, 101/12,103/12.-испр. и 13/14.), 
45. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 
установа („Службени гласник РС“ бр.106/06), 
46. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма („Службени гласник РС“ бр. 106/06, 112/08, 70/11, 101/12,13/14,111/15. и
86/16.), 
47. Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-
научних, односно образовно-уметничких поља („Сл.гласник РС“ бр. 30/07,112/08,72/09. и 
12/17.)
48. Препоруке Националног савета о ближим условима за избор у звања наставника, 
Национални савет за високо образовање, 4.мај 2007., („Службени гласник РС“ бр. 30/07), 
49.Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету („Сл.гласник РС“ бр. 
101/15,102/16.)
50. Правилник о листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС“ бр. 
100/16.),
51.Основе за кодекс о академском интегритету на високошколским установама у Републици 
Србији Националног савета за високо образовање 

8.2. Правни акти Универзитета у Београду 

1. Статут Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 162/11), 
измена („Гласник Универзитета у Београду“ бр.167/12 и 172/13.), 

2. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 142/08), измене и 
допуне („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 150/09), допуне („Гласник 
Универзитета у Београду“ бр. 160/11) 

3. Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“ бр. 140/08), измене („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 
144/08), измене и допуне („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 160/11), допуне 
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(„Гласник Универзитета у Београду“ бр.161/11), измене и допуна („Гласник 
Универзитета у Београду“ бр. 165/11), 

4. Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора 
емеритиса, („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 176/13), 

5. Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у 
Београду, 09 („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 135/07), 

6. Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа које су у 
саставу Универзитета у Београду и лица изабраних у начно звање у остваривању дела 
наставе („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 132/06), 

7. Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у 
Београду у другој високошколској установи („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 
132/06,), измене и допуне („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 153/10), 

8. Правилник о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 
139/07), 

9. Правилник о наставној литератури („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 140/08), 
10. Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду 

(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 168/12),
11. Правилник о докторским студијама које организује и изводи Универзитет у Београду 

(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 155/10), 
12. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту („Гласник Универзитета у 

Београду“ бр. 136/07, 168/12),
13. Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова, („Гласник 

Универзитета у Београду“ бр. 160/11), 
14. Правилник о признавању страних високошколских исправа, („Гласник Универзитета у

Београду“ бр. 129/06), измене („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 145/08), 
15. Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања 

(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 155/10), 
16. Правилник о Већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник 

Уноверзитета у Београду“ бр. 134/07, измене 150/09, 158/10, 164/11, 165/11.), 
17. Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 

Београду“ бр. 137/07), 
18. Правилник о раду Одбора за професионалну етику („Гласник Универзитета у 

Београду“ бр. 137/07);
19. Правилник о раду универзитетског омбудсмана („Гласник Универзитета у Београду“ 

бр. 156/10)
20. Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду 

(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 133/07), 
21. Одлука о утврђивању листе конкурентских високошколских установа („Гласник 

Универзитета у Београду“ бр. 153/2010),
22. Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну 

школску годину основних и мастер студија („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 
134/07), 

23. Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника 
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 157/2010), 

24. Правилник о награђивању студената Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“ бр. 149/09), 

25. Правилник о додели признања Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду бр. 139/07, 163/11.)

26. Правилник о начину и процедурама реализације пројеката Темпус програма 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 163/2011), 

27. Правилник о вредновању ваннаставних активности студената Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 172/13.)
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8.3. Правни акти Факултета су:

1. Статут Универзитета у Београду - Факултета политичких наука са изменама и 
допунама;

2. Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака Универзитета
у Београду- Факултету политичких наука са изменама и допунама;

3. Правила о дисциплини и понашању запослених на Универзитету у Београду - 
Факултету политичких наука;

4. Правилник о безбедности и заштити на раду Универзитета у Београду -  Факултету 
политичких наука;

5. Правилник о заштити од пожара Универзитета у Београду - Факултета политичких 
наука;

6. Правилник о раду Службе библиотеке и документације Универзитета у Београду - 
Факултета политичких наука;

7. Стратегија обезбеђења квалитета Универзитета у Београду - Факултета политичких 
наука;

8. Акциони план Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета наставе на УБ-ФПН
9. Акциони план Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета рада УБ-ФПН;
10. Правилник о избору чланова Студентског парламента Универзитета у Београду - 

Факултета политичких наука;
11. Правилник о плаћањима за руковођење и координацију послова на студијама другог и 

трећег степена Универзитета у Београду- Факултету политичких наука;
12. Пословник о раду Савета Факултета.
13. Пправилник о наставној литератури Универзитета у Београду-Факултета политичких 

наука, март 2008.
14. Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета рада Универзитета у Београду-

Факултета политичких наука, јун 2008.
15. Пословник о раду комисије за обезбеђење квалитета рада Универзитета у Београду-

Факултета политичких наука, јун 2008.
16. Правилник о пријави, оцени и одбрани докторске дисертације на Универзитета у 

Београду-Факултета политичких наука, јун 2008.
17. Први извештај о самовредновању рада факултета, јун 2008. Приредила га Комисија за 

обезбеђење квалитета рада Факултета.
18. Други извештај о самовредновању рада факултета, октобар 2012. Приредила га 

Комисија за обезбеђење квалитета рада Факултета.
19. Правилник о плаћањима за руковођење и координацију послова на  студијама II и III

степена Универзитета у Београду-Факултета политичких наука, септембар 2008.
20. Правилник  о  буџетском  рачуноводству  Универзитета  у  Београду  -  Факултета

политичких наука;
21. Акт о процени ризика радних места Универзитета у Београду - Факултета политичких

наука;
22. Пословник о раду Наставно-научног већа ;
23. Правилник  о  канцеларијском  пословању  са  листом  регистратурског  материјала  и

роковима чувања Универзитета у Београду - Факултета политичких наука;
24. Правилник о решавању стамбених потреба запослених на Универзитету у Београду -

Факултету политичких наука са изменама и допунама;
25. Пословник  о  раду  стамбене  комисије  Универзитета  у  Београду  -  Факултета

политичких наука;
26. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника

Универзитета у Београду - Факултета политичких наука;
27. Правилник о мастер академским студијама УБ-ФПН-а;
28. План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова на УБ-
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ФПН за 2011. годину;
29. Правилник о научно-истраживачким центрима УБ-ФПН.

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Факултет  обавља  делатност  високог  образовања,  у  складу  са  дозволом  за  рад  и
матичношћу која  произлази из  акредитованих студијских програма у области политичких
наука,  новинарства  и  комуникологије,  међународних  студија,  социјалне  политике  и
социјалног рада, а која се остварује кроз организацију основних академских студија, мастер
академских студија, специјалистичких академских студија, докторских академских студија и
образовања током читавог живота. 

Списак акредитованих студијских програма који се изводе на Факултету наведени у
оквиру тачке 7. овог Информатора

Факултет обавља делатност научноистраживачког рада.

Списак актуелних научноистраживачких пројеката наведени у оквиру тачке 7.  овог
Информатора.

Факултет обавља издавачку делатност.

Факултет  обавља  делатност  образовања  током  читавог  живота  и  изводи  програме
иновација знања. 

Списак  усвојених  програма  иновација  знања  наведени  у  оквиру  тачке  7.  овог
Инфораматора.

Факултет  обавља  и  друге  делатности  које  су  наведене  у  оквиру  тачке  6.  овог
Информатора.
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10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Детаљна обавештења о припремној настави коју организује Факултет објављују се на линку: 
http://www.fpn.bg.ac.rs/5381 

Детаљна обавештења о упису и процедури уписа, као и роковима објављују се на линку:
http://www.fpn.bg.ac.rs/5381 

Распоред наставе и испита за основне, мастер и докторске  студије објављују се на линку 
http://www.fpn.bg.ac.rs/kategorija/osnovne
http://www.fpn.bg.ac.rs/kategorija/master
http://www.fpn.bg.ac.rs/kategorija/doktorske

Детаљна обавештења о програмима иновација знања, објављују се на линку: 
http://www.fpn.bg.ac.rs/kategorija/specijalisticke 

Детаљније информације о пружању услуга библиотеке објављују се на линку: 
http://www.fpn.bg.ac.rs/bibliotecki-katalozi 

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

У школској  2012/13.  години,  прпиремну  наставу  за  полагање пријемног  испита  на
Факултету похађало је 264 полазника.

Број  уписаних  студената  основне  академске студије  у  школској  2012/13.  години је
2930.

Факултет је у школској 2012/2013. години агнажовао сопствена средстава у износу од
8.340.000,00.-  динара  и  ослободило  плаћања  школарине  укупно  86.  студената  који  су
претходној школској години остварили 60 и више ЕСПБ и то:

 на другој години студирања: 
основне академске студије међународне политике: 27 студената
основне академске студије новинарства: 30 студената
основне академске студије политикологије: 1 студент

 на трећој години студирања:
основне академске студије међународне политике: 17 студената
основне академске студије социјалне политике и социјалног рада: 10 студената

 на четвртој години студирања:
основне академске студије међународне политике: 1 студент.

Факултет је у школској 2012/2013. години  ангажовао сопствена средства у износу од
4.771.200,00.-динара и  ослободио  плаћања 70% школарине  студенте  који  су  у  претходној
школској години оставрили од 54 до 59 ЕСПБ и то:

 на другој години студирања
основне академске студије новинарства: 2 студента
основне академске студије политикологије: 4 студента
основне академске студије социјалне политике и социјалног рада: 14 студената
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 на трећој години студирања
основне академске студије међународне политике: 16 студената
основне академске студије новинарства: 2 студента
основне академске студије политикологије: 4 студента
основне академске студије социјалне политике и социјалног рада: 4 студената

 на четвртој години студирања
основне академске студије међународне политике: 22 студената
основне академске студије социјалне политике и социјалног рада: 4 студената

Факултет је у школској 2012/2013. години  ангажовао сопствена средства у износу од
8.477.000,00.-динара и  ослободио  плаћања 50% школарине  студенте  који  су  у  претходној
школској години оставрили од 48 до 53 ЕСПБ и то:

 на другој години студирања
основне академске студије међународне политике: 33 студената
основне академске студије новинарства: 33 студента
основне академске студије политикологије: 13 студента
основне академске студије социјалне политике и социјалног рада: 10 студената

 на трећој години студирања
основне академске студије међународне политике: 10 студената
основне академске студије новинарства: 18 студента
основне академске студије политикологије: 8 студента
основне академске студије социјалне политике и социјалног рада: 7 студената

 на четвртој години студирања
основне академске студије међународне политике: 17 студената
основне академске студије новинарства: 17 студента
основне академске студије социјалне политике и социјалног рада: 11 студената

Факултет  је  у  школској  2012/2013.  години   ангажовао  сопствена  средства  у  износу  од
3.384.000,00.-динара и ослободио плаћања целокупне школарине 36 студента са хендикепом. 

Факултет  је  у  школској  2012/2013.  години   ангажовао  сопствена  средства  у  износу  од
2.256.000,00.-динара и ослободио плаћања целокупне школарине 24 студента по позитивној
акцији за припаднике ромске популације. 

У школској 2012/2013. години, Факултет није наплаћивао школариу на петој, шестој и седмој
години студирања.

Број  активних студената на мастер академским студијама у академској  2012/13.  години је
794.

Број активних студената на докторским академским студијама у академској 2012/13. години је
174.
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12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

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

У 2018 години забелезен је раст будзетских прихода  са 209.894.166,00 дин на 223.665.002,00 
дин. Овај раст је последица повећања плата у јавном сектору. Приходи за плате су се 
повећали За 7.111.060,00 дин. Такодје су се повећали приходи за Науцно-истразивацки 
пројекат Министарства просвете и науке за 6.722.109.00 дин.

Учешће материјалних трошкова из будзета је 6.456.105,00 дин. Ова средства су недовољна за 
покривање троскова као сто су: грејање, струја, вода, смеће, телефон. Њихов износ на 
месечном нивоу одговара половини месечног рацуна за грејање.

Од сопствених прихода у укупном износу од 227.396.483,00 дин. приходи  од школарина И 
испита су највеца ставка  И чине 190.529.083,00 дин, што је повећање у односу на предходну 
годину од 4.315.237,00 динара. 
Од осталих прихода пад бележе Приходи од пројеката Факултета са 13.944.181,00 на 
5.828.551,00 дин.
У 2018. години дошло је до знацајног прилива донација за доградњу Факултета . Укупан 
приход од донација износи 11.515.858,00 динара.
Од укупних расхода у износу од 448.785.751,00 дин . Расоди за запослене чине 331.008.627,00
дин што је на нивоу предходне године. Њихово уцесце у укупним расходима је највеће И 
чини 73,76%. 
Трошкови путовања су се смањили у односу на преходну годину са 5.193.942,00 дин на 
4.424.889,00 динара.
У групи трошкова Услуга по уговору Ауторски хонорари И Уговори о делу су значајне ставке
укупно чине 13,89 % од укупних расхода или  62.307.906,00 дин.
Трошкови репрезентације су се повећали у односу на предходну годину са 2.350.568,00 
динара на 4.045.486,00 динара. Највећи разлог овог повећања је прослава годишњице 
факултета. Такодје повећано је учесце трошкова репрезентације из пројеката са 561.883,00 
динара на 1.164.774,00 у 2018.години.
Остале опште услуге су на нивоу предходне године. Њвећа ставка је издвајање средстава за 
покривање обавеза према Универзитету у износу од 6.112.715,00 динара.
Трошкови материјала су се смањили у односу на предходну годину са 6.664.937,00 на 
4.529.433,00 динара. Смањиле су се ствке канцеларијског материјала, материјала за 
образовање И потрошног материјала за ситније поравке И одржавање зграде.
Издаци за набавку основних средстава И инвестиције си се такодје смањиле са 4.798.774,00 
на 3.824.210,00 дин. Једина ставка која је повецана у овој групи троскова су издатци за књиге 
са 182.110,00 динара на 747.149,00 динара.
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БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА - ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
ЗА 2018. ГОДИНУ

ОПИС

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

2017 2018
0 1 2 3 4 5 6

I) ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

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

1.1. Министарство просвете науке и технолош. развоја                  209.394.166,00      223.665.002,00        106,82 48,04 49,59
1.1.1. Бруто зарада           155.780.840,00             162.891.900,00        104,56 35,74 36,11
1.1.2. Материјални трошкови                6.252.844,00                 6.456.105,00        103,25 1,43 1,43
1.1.3. Научно-истраживачки пројекат             45.843.716,00               52.565.825,00        114,66 10,51 11,66
1.1.4. Рефундација- докторске студије                1.050.006,00                 1.095.440,00        104,33 0,24 0,25
1.1.5. Подршка издавачкој делатности-Штампа годишњака 92.500,00 0,00 0,02 0,00
1.1.6. Материјални трошкови стипендиста 147.920,00 147.560,00 99,76 0,05 0,03
1.1.7. Трошкови службеног путовања 146.340,00 508.172,00 347,25 0,03 0,11
1.1.8. Подршка научним скуповима                     80.000,00        0,00 0,02 0,00

1.2. Министарство културе                   500.000,00        0,00 0,00 0,11 0,00
1.2.1. Пројекат –Локални медији после власничке трансформације                   500.000,00        0,00 0,31 0,00

2. Меморандумске ставке - рефундација боловања преко 30 дана

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

3.1+3.2+3.3 Школарина и испити                  186.213.846,00             190.529.083,00 102,32 42,72 42,24
3.1. Основне студије - школарине са испитима           127.548.610,00             134.774.198,00        105,66 29,26 29,88
3.2. Студије II и III степена             55.384.236,00               53.510.485,00        96,62 12,71 11,86

Редни
број



3.2.1. Мастер студије             39.250.860,00               35.456.605,00        90,33 9,01 7,86
3.2.2. Докторске студије             15.197.850,00               17.406.880,00        114,54 3,49 3,86
3.2.3. Специјалистички програми за иновације знања                   935.526,00                     647.000,00        69,16 0,21 0,14
3.3. Припремна настава                3.281.000,00                 2.244.400,00        68,41 0,75 0,50

4. Приходи од закупа простора                          972.151,00                     890.422,00 91,59 0,23 0,20
4.1. Клуб "Политиколог"                   588.118,00                     688.363,00        117,05 0,14 0,16
4.2. Кафе апарати "Маћи"                     54.000,00                       60.000,00        111,11 0,01 0,01
4.3. Скриптарница "Чигоја"                   145.002,00                       97.579,00        67,29 0,04 0,02
4.5. Закуп стана – Милошевић                     57.562,00                       44.480,00        77,27 0,01 0,01
4.5. Цесид д.о.о.                     30.647,00        0,00 0,01 0,00
4.6. Центар за Евроатланске студије 96.822,00 0,00 0,02 0,00

5. Остали сопствени приходи                    38.793.124,00               24.461.120,00 63,06 8,90 5,42
5.1. Пријава на конкурс прве год. основних студија                5.106.000,00                 4.266.000,00        83,55 1,17 0,95
5.2. Пријава на конкурс последипломских студија                2.036.299,00                 2.430.090,00        119,34 0,47 0,54
5.3. Универзитетски центар                   356.900,00                     357.100,00        100,06 0,08 0,08
5.4. Приход од осигурања                   162.400,00                     197.000,00        121,31 0,04 0,04
5.5. Нострификације диплома                        8.112,00        0,00 0,00 0,00
5.6. Приходи од пројеката             13.944.181,00                 5.828.551,00        41,80 3,20 1,29
5.7.             11.476.536,00                 5.808.541,00        50,61 2,63 1,29

5.8. Позитивна курсна разлика                   342.104,00                       56.194,00        16,42 0,08 0,01
5.9. Продаја књига 163.192,00              279.644,00        171,36 0,04 0,06
5.10. Административни трошкови уписа                5.197.400,00                 5.238.000,00        100,78 1,19 1,16
6. Приходи од донација                                      -        11.515.858,00 2,55
6.1. Донације                                      -        11.515.858,00 0,00 0,00 2,55

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

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



II ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА
Примања од продаје основних средст.
Примања од повраћаја пласмана средс.
Примања од повраћаја средстава

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

7. Расходи запослених                  331.449.048,00             331.008.627,00 99,87 74,07 73,76
7.1. Бруто зарада са порезима и доприносима           320.274.377,00             316.957.397,00        98,96 71,57 70,63
7.2. Социјална давања запосленима (породиљско боловање)5 запослених                4.303.113,00                 6.256.611,00        145,40 0,96 1,39
7.3. Превоз за запослене                5.796.438,00                 5.848.419,00        100,90 1,30 1,31
7.4. Отпремнина за пензију(13 запослених)                   523.066,00                 1.756.200,00        335,75 0,12 0,39
7.5. Помоћ у медицинском лечењу запослених                     91.722,00                       50.000,00        54,51 0,02 0,01
7.5.                   460.332,00                     140.000,00        30,41 0,10 0,03

8 Стални трошкови                    20.994.563,00               19.606.862,00 93,39 4,69 4,37
8.1. Трошкови платног промета и банкарске услуге                   623.069,00                     595.942,00        95,65 0,14 0,13
8.2. Енергетске услуге - грејање             13.968.358,00               11.649.678,00        83,40 3,12 2,59
8.3. Енергетске услуге - струја                2.638.727,00                 2.767.917,00        104,90 0,59 0,62
8.4. Комуналне услуге  - водовод и канализација                1.219.798,00                 2.110.768,00        173,04 0,27 0,47
8.5. Комуналне услуге  - накнаде за испуштену воду и коришћ.водног добра                        4.009,00                         5.180,00        129,21 0,00 0,00

8.6. Комуналне услуге  - градска чистоћа                   987.828,00                 1.034.754,00        104,75 0,22 0,23
8.7. Услуге комуникација - телефон                1.136.232,00                     880.258,00        77,47 0,25 0,20
8.8. Услуге комуникација - пошта                   136.742,00                     133.094,00        97,33 0,04 0,03
8.9. Трошкови осигурања студената                   279.800,00                     300.000,00        107,22 0,06 0,07
8.10. Трошкови закупа - закуп сајамског простора  0,00              129.271,00        0,00 0,00 0,03

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

Награде студентима-награда Филип Брковић,Предраг Симић, Најбољи 
утицај на развој заједнице



9.1. Трошкови превоза у земљи                   322.787,00                     273.513,00        84,73 0,07 0,06
9.2. Трошкови превоза у иностранству                3.203.501,00                 2.535.830,00        79,16 0,72 0,57
9.3. Смештај у земљи                     73.092,00                     391.293,00        535,34 0,02 0,09
9.4. Смештај у иностранству                   841.461,00                     616.957,00        73,32 0,19 0,14
9.5. Такси                   358.265,00                     385.769,00        107,68 0,07 0,09
9.6. Трошкови дневница у иностранству                   394.836,00                     221.527,00        56,11 0,09 0,04

10. Услуге по уговору                    73.719.951,00               82.189.419,00 111,49 16,47 18,31
10.1. Компјутерске услуге и информациони системи                       1.242.900,00                 1.072.320,00 86,28 0,28 0,24
10.1.1. ФИС - одржавање информационог система за Студентску службу                   680.400,00                     486.000,00        71,43 0,15 0,11
10.1.2. Пантеон и Синус - одржавање информационог система за рачуноводство                   562.500,00                     586.320,00        104,23 0,13 0,13

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

10.2.1. Котизација за учешће професора на конференцијама и скуповима                   159.330,00                       61.634,00        38,68 0,03 0,01
10.2.2. Котизација за такмичења студената                   207.886,00                     284.758,00        136,98 0,05 0,06
10.2.3. Чланарине у међународним удружењима (ЕЦРЕА, ЕЦПР , ЕЈТА)                   259.294,00                     180.634,00        69,66 0,06 0,04
10.2.4. Усавршаванје запослених 243.360,00              207.200,00        85,14 0,05 0,05
10.3. Услуге информисања                   452.544,00                            170.687,00 37,72 0,10 0,04
10.3.1.                   440.512,00                     144.288,00        32,75 0,10 0,03

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

10.4. Стручне услуге - ауторски хонорар                    47.076.709,00               49.758.345,00 105,70 10,52 11,08
10.4.1.             32.860.300,00               34.221.046,00        104,14 7,34 7,63

10.4.2. Средства из осталих пројеката ФПН – по плану пројеката                6.689.434,00                 6.645.476,00        99,34 1,49 1,47
10.4.3. Средства из мастер и док студија (за оне који нису запос.на ФПН)                5.430.123,00                 5.428.834,00        99,98 1,22 1,21
10.4.4. Комисије, испити, менторства (за оне који нису запосл.на ФПН)                2.096.852,00                 3.462.989,00        165,15 0,47 0,77

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

Научноистраживачки пројекат - Министарсво просвете, науке и 
технолошког развоја РС



10.5. Стручне услуге - уговор о делу             10.043.275,00               12.549.561,00        124,95 2,24 2,80
10.5.1. Професори по уговору о ангажовању                3.847.517,00                 4.694.727,00        122,02 0,86 1,05
10.5.2.                6.195.758,00                 7.854.834,00        126,78 1,38 1,75

10.6. Репрезентација                2.350.568,00                 4.045.486,00        172,11 0,53 0,90
10.6.1. Трошкови репрез. из пројеката                   561.883,00                 1.164.774,00        207,30 0,13 0,26
10.6.2. Трошкови репрезент. из сопс. Средстава                1.511.326,00                 1.917.015,00        126,84 0,34 0,43
10.6.3. Кетеринг  0,00 778.045,00 0,00 0,00 0,17
10.6.4. Поклони 277.359,00              185.652,00        66,93 0,06 0,04
10.7. Услуге штампе                       2.327.328,00          4.086.641,00        383,82 0,52 0,91
10.7.1. Штампа књига, часописа и друг. материјала                2.327.328,00                 4.086.641,00        383,82 0,52 0,91

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

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

10.9.2. Претплата на архиву медијске документације "Ебарт"                   175.160,00                     170.335,00        97,25 0,04 0,04
10.9.3. Дератизација и дезинсекција                     88.000,00                       88.000,00        100,00 0,02 0,02
10.9.4. ЦИП-записи                     19.000,00        0,00 0,00 0,00
10.9.5. Контрола противпожарних апарата                   112.269,00                       95.938,00        85,45 0,03 0,02
10.9.6.                     54.400,00                       50.100,00        92,10 0,01 0,01

10.9.7. Чланарина за рад у COBBIS систему Народне библиотеке Србије                   245.823,00                     338.507,00        137,70 0,05 0,08
10.9.8.                                      -                     713.641,00        0,00 0,00 0,16

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

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

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

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

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

Остале опште услуге -НЕОЛИБРИС база (претплата на електронску базу 
књига и часописа из области политичких наука)



10.9.11. Систем дојава пожара                     36.000,00        0,00 0,01 0,00
10.9.12. Повраћаји студентима                1.786.578,00                 1.426.209,00        79,83 0,40 0,32
10.9.13. Организовање послова безбедности на раду 100.800,00                72.000,00        71,43 0,02 0,02
10.9.14. Копирање 42.040,00             0,00 0,01 0,00
10.9.15. Правни факултет – Докторат 7.000,00 0,00 0,00 0,00
10.9.16. Праћење медија 86.400,00              108.320,00        0,00 0,02 0,02
10.9.17. Ауторска права- Темпус пројекат кофинансирање 234.111,00 0,00 0,05 0,00
10.9.18. Акредитација 0,00              288.000,00        0,00 0,00 0,06
10.9.19. Предплата на електронску базу података Оxford University Pres 74.366,00 0,00 0,02 0,00
10.9.20. Процена угрожености електричне мреже              150.000,00        0,00 0,00 0,03
10.9.21. Предплата на електронску базу података Wolters Kkuwer              130.908,00        0,00 0,00 0,03
11. Специјализоване услуге                   991.347,00                     819.800,00        82,70 0,22 0,18
11.1. Котизација - учешће спортских екипа студената ФПН-а на такмич.                   916.347,00                     639.800,00        69,82 0,20 0,14
11.2. Услуге културе-Ангажовање хора при додели диплома и год. ФПН                     75.000,00                     180.000,00        240,00 0,02 0,04

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

13. Одржавање, текуће поправке зграде и основних средстава                2.835.007,00                        2.134.863,00 75,30 0,63 0,48
13.1. Одржавање зграде и објеката                   776.001,00                            385.738,00 49,71 0,17 0,09
13.1.1. Молерски радови са материјалом                   171.828,00                       44.391,00        25,83 0,04 0,01
13.1.2. Замена венецијанера                   174.240,00        0,05 0,00
13.1.3. Одржавање лифта                   153.720,00                     321.347,00        209,05 0,03 0,08
13.1.4. Поправка алуминнијумске столарије                     10.000,00        0,00 0,00 0,00
13.1.5. Поправка кровног покривача                                      -                       20.000,00        0,00 0,00 0,00
13.1.6. Уређење ѕелених површина                   266.213,00        0,00 0,06 0,00

                                -        

                                -        
13.2. Одржавање опреме и основних средстава                2.059.006,00                 1.749.125,00        84,95 0,46 0,39



13.2.1.                   369.450,00        268.400,00 72,65 0,08 0,06

13.2.2. Делови за поправку и одржавање компјутетра,                     21.845,00        0,00 0,00 0,00 0,00
13.2.3. Поправка подова (паркета, ламината) 0,00                81.332,00        0,00 0,00 0,02
13.2.4. Сервисирање, поправка и одржавање телефонске централе                   114.227,00                     142.740,00        124,96 0,03 0,03
13.2.5. Радови на мејл серверу, поправка и одржавање мреже                   691.594,00        0,00 0,00 0,16 0,00
13.2.6.                   500.040,00                     554.715,00        110,93 0,11 0,12

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

14. Материјал                6.664.937,00                        4.529.433,00 67,96 1,49 1,01
14.1. Административни-канцеларијски материјал (папир, тонер, фасцикле...)                2.500.801,00                 1.912.522,00        76,48 0,56 0,43
14.2.                   300.905,00                     372.815,00        123,90 0,07 0,08

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

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

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

14.6. Радне униформе за спремачице 22.000,00                13.668,00        62,12 0,00 0,00
14.7. Постељина за апартмане 20.388,00  0,00 0,00 0,00 0,00
14.8. Материјал за уређење зелених површина 45.000,00                  4.800,00        10,66 0,01 0,00
14.9. Дресови за спортске екипе 104.523,00              108.364,00        103,67 0,02 0,02
14.10. Медицински материјал                33.912,00        0,00 0,00 0,01

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

Услуге одржавања и поправки канцеларијских уређаја (фотокопира, 
штампача)

Материјал за образовање и усавршавање запослених (Привредни 
саветник, Образовни информатор, Цекос-Ин, Параграф Цо., Службени 
Материјал за образовање - Индекси, књиге и материјали за стипендисте 
Министарства прос. наук. и тех. развоја РС, уџбеници,
Материјал за хигијену - средства за чишћење и одржавање хигијене 
објекта и опреме
Материјал за посебне намене - потрошни материјал за поправке у објекту 
(делови за купатила, електро-инсталације, браварију, столарију...)



15. Пратећи трошкови задужења                          811.691,00                       79.903,00 9,84 0,18 0,02
15.1. Негативне курсне разлике                   616.535,00                       45.266,00        7,34 0,14 0,01
15.2. Казнени пенали - камата, казне                   195.156,00                       34.637,00        17,75 0,04 0,01

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

17. Остали расходи                            37.588,00              167.745,00        446,27 0,01 0,03
17.1. Порез на добит
17.2. Порез на имовину - донације у новцу                        5.858,00                     152.275,00        2.599,34 0,00 0,03
17.3. Судске таксе                     31.730,00                       15.470,00        48,76 0,01 0,00

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

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

 18.1.  Издаци за набавку основних средстава                1.621.543,00                 1.426.877,00        88,00 0,36 0,32
 18.1.1.  Рачунарска опрема                   891.056,00                     813.638,00        91,31 0,20 0,18
 18.1.2.  Намештај (набавка полица, архивских ормара,канц.столови и столице) 142.616,00                81.491,00         57,14 0,03 0,02
 18.1.3.  Електронска опрема (пројектори, пројектна платна, камере за интерфон, )                   222.871,00                     483.398,00         216,89 0,05 0,11
 18.1.4,  Мултифункционални инвертески систем  365.000,00 48.350,00  13,25 0,08 0,01

                                -                          -        
 18.2.  Издаци за капитално одржавање зграде                2.995.121,00                 1.650.184,00        55,09 0,67 0,36
 18.2.1.  Доградња објекта Б-III фаза                   491.356,00        0,00  0,00 0,11 0,00
 18.2.2.  Уградња вентилације I спрат                   420.141,00        0,00  0,00 0,09 0,00
 18.2.3.  Реконструкција лан мреже                1.875.970,00        0,00  0,00 0,42 0,00
 18.2.4.  Израда техничке документације за наставак радова на догрдњи                                      -        576.000,00  0,00 0,00 0,12
 18.2.5.  Панел ограда са монтажом                   207.654,00        0,00  0,00 0,05 0,00
 18.2.6.  Уређење слободних зелених површина ФПН-Градско зеленило          1.074.184,00         0,00 0,00 0,24

                  -        



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

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

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

VII Вишак прихода - суфицит (I-VI)                                      -                 2.275.734,00        
VIII Мањак прихода - дефицит (VI-I)             11.623.561,00        
IX Кориговани дефицит из вишка прихода од ранијих година  - 
X Кориговани дефицит за примања од продаје основних средстава
XI Кориговани суфицит за одлив за набавку основних средстава                                 -        
XII УКУПАН СУФИЦИТ (VII-XI)  -             2.275.734,00        

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



13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину усвојен је на седници Савета Факултета политичких
наука 25. јануара 2019. године. Информације о јавним набавкама ФПН-а можете погледати на
Интернет адреси: http://www.fpn.bg.ac.rs/kategorija/tenderi 

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

Факултет  политичких  наука  не  пружа  помоћ  у  смислу  тачке  34.  Упутства  за  израду  и
објављивање информатора о раду државних органа („Службени гласник РС“ бр. 68/10.)

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Служба  за финансијске и рачуноводствене послове

Назив РМ по новом 
Правилнику

Коефицијент НЕТО ЗАРАДА
Са анексом/без

анекс
Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова.

295 99.175

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

337
83.875 / 73.875

Благајник 406 70.094 / 60.094
Ликвидатор 406 69.585 / 59.585

Служба библиотеке

Назив радног места по 
Правилнику

Коефицијент НЕТО ЗАРАДА
Са анексом/без

анекс
Самостални стручнотехнички 
сарадник за рад у библиотеци - 
шеф Службе библиотеке 

295 106.714

Дипломирани библиотекар 258
295

68.934
81.887

Књижничар 319 52.962

Рачунарски центар

Назив радног места по 
Правилнику

Коефицијент НЕТО ЗАРАДА
Са анексом/без

анекс
Руководилац послова 
информационих система и 
технологија.

295 101.060

Администратор подршке 
корисницима информационих 

258 86.078 / 69.578
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система и технологија
Администратор база података 317 89.858 / 77.858

Администратор подршке 
корисницима информационих 
система и технологија.

319
50.976

Служба за наставу и студентска питањa другог и трећег степена високог образовања;

Назив радног места по 
Правилнику

Коефицијент НЕТО ЗАРАДА
Са анексом/без

анекс
Виши стручнотехнички 
сарадник за студије и студентска 
питања - шеф Службе  за наставу
и студентска питања другог и 
трећег степена високог 
образовања

258 94.854 / 74.854

Самосталног стручнотехничког 
сарадника за студије и 
студентска питања (студије 
другог степена високог 
образовања) 

258 81.745 / 71.745

Самостални стручнотехнички 
сарадник за студије и студентска 
питања (за докторске академске 
студије)

258 73.247

Служба за наставу и студентска питањa првог степена високог образовања
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Назив радног места по 
Правилнику

Коефицијент НЕТО ЗАРАДА
Са анексом/без

анекс
Самостални стручнотехнички 
сарадник за студије и студентска 
питања - шеф Службе  за наставу 
и студентска питања 

295 100.464

Самосталног стручнотехничког 
сарадника за студије и студентска 
питања (студије првог степена 
високог образовања) 

258 91.708 / 71.708

Виши стручнотехнички сарадник 
за студије и студентска питања 
(студије првог степена)

258 65.093

Стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питања 
(студије првог степена)

258 68.533 / 60.933

Оператер технике 818 94.741



Служба општих послова

Назив радног места по 
Правилнику

Коефицијент НЕТО ЗАРАДА
Са анексом/без

анекса
Секретар
 

295 113.623

Самостални стручнотехнички 
сарадник за остале делатности-
шеф Службе oпштих послова 

295 122.084

Самостални стручно технички 
сарадник за остале делатности

258 92.306 / 75.306

Самостални стручно технички 
сарадник за међународну сарадњу

452 88.042

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

319 79.375 / 59.375

Домар/мајстор одржавања 349 52.280
Портир 183 40.151
Ккурир 220 46.351

Чистачица 193 44.495 / 38.495

Помоћни радник 319 36.243

Декан 215.985
Продекан/редовни професор 183.765
Продекан/ванрредни професор 164.989
Шефови одељења 155.179
Редован професор 121.809
Ванредан професор 105.346
Доцент 97.100
Асистент 82.491
Наставник страног језика 83.997
Наставник вештина 33.201
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16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

Факултет располаже са простором бруто површине од 10.877 м². У току је доградња
простора за рад студената и наставника који се финансира из Националног инвестиционог
плана Републике Србије. Пројекат  "Доградња објекта Универзитета у Београду - Факултета
политичких наука",  факултет добија бруто простор од  2.477 квадрата (797 м2 пети спрат
нове зграде и 1680 м2 трећи спрат и увучена етажа старе зграде, уз њено ојачање). За те
намене  предвиђена  су  и  одобрена  средства  у  износу  од  242.483.844,45  динара.  Од  тога
средства  Министарства  просвете  и  НИПа  биће  219.290.750,59  динара.  Факултету  остаје
обавеза да из својих средстава или средстава спонзора набави намештај за нове учионице и
канцеларије.   

У првој половини 2014. године су исплаћена извођачу радова ("Акорд Инжењерингу")
средства  у  износу  од  16.992.065,55  динара,  након  чега  су  радови  настављени.  У  другој
половини 2014. године није било нових исплата јер се очекивао ребаланс буџета Репбулике
Србије у којем су требала бити одобрена већ раније планирана средства за завршетак радова
на објекту у износу од  28.400.740,00 динара. Како је ребаланс касно усвојен средства нису
исплаћена извођачу  "Акорд Инжењерингу",  а он је  у међувремену обавестио инвеститора
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије да не може више да
ради  на  реализацији  уговора  и  да  тражи  његов  споразумни  раскид.  Министарство  се
сагласило са тим предлогом и финансијска средства преостала у 2014. години пребацило у
буџет за реализацију пројекта у 2015. години, када је требао бити расписан нови тендер за
завршетак радова. Он није расписан јер Министарство просвeте, науке и технолошког развоја
и извођач радова "Акорд Инжењеринг" још увек нису раскинули постојећи уговор. Уговор
између  „Акорд  инжењеринга“  и  Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  је
раскинут децембра 2016. године на основу судске пресуде и истовремено је од стране суда
одређен судски вештак за грађевинске послове чији се извештај суду и Министарству очекује
у фебруару или почетком марта 2017. године. Налази судског вештака за грађевинске послове
обухватају налазе о изведеним радовима и неизведеним радовима (предвиђеним уговором) и
као такви представљају нужну и полазну основу у расписивању конкурса и тендера за новог
извођача  радова  од  стране  Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја.  Према
претходним налазима завршетак радова на новом објекту се може очекивати у року од 40 до
60 дана од дана почетка радова.  То истовремено значи,  да би школска 2018/2019.  година
могла почети и са коришћењем новог простора. Опремење простора, намештај за учионице и
кабинете,  опрема за медијски центар,  рачунарска опрема,  ВРФ систем за вентилацију,  би
било  могуће  финансирати  из  одређених  донација,  нових  финансијских  пројеката  и
аранжмана који би били у вези са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. У
том контексту то значи постепено активирање и укључивање новог простора у активности
факултета.

 Због  недостатка  властитих  средстава  Факултет  током  протекле  године  није  имао
значајнијих улагања у реновирање и адаптацију простора, осим редовног одржавања зграде и
опреме.  Такође у плану за 2018. годину, у складу са финансијским планом и планом јавних
набавки  за  2018.  годину,  укључена  је  реконструкција  WC-a  и  канализационог  система  у
„новом“ делу зграде, који је стар преко 40 година и самим тим дотрајао и нефункционалан.
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Основна средства ФПН-а су на пописној листи основних средстава.

Листа  вредније  опреме  која  се  користи  у  наставном  процесу  у  високошколској
установи је: 

Ред.
број

Назив 
и тип

Намена Број 

1. Радио станица и студио (предајник, радио,
и пратећа опрема)

За обуку и практични рад 
студената новинарства и 
комуникологије

1

2. Систем видео надзора Обезбеђење зграде, опреме 
и простора 

3

3. Портабл систем за симултано превођење Опрема за симултано 
превођење конференција, 
скупова и семинара

1

4. Рачунари За рад студената и 
запослених на ФПН-у

312

5. Радне станице (сервери) За одржавање рачунског и  
информационог система

9

6. Видео пројектори За наставу (предавања) 22

На мрежи Факултета инсталирана је следећа оперма: 

Siemens телекомуникациони систем  Број уређаја

TEL.CENTRALA MEDIATRIKS 3632DG-2-PORT 1

TEL.CENTRALA OPEN SCAPE BRANCH 250 1

OPEN STAGE 15 SIP SA LICENCOM 8

OPEN STAGE 40SIP SA LICENCOM 2

OPENSTAGE 60 SIP SA LICENCOM 2

OPENSTAGE 80 SIP SA LICENCOM 2

17. НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Архивско  пословање  Факултета  регулисано  је:  Правилником  о  канцеларијском
пословању са листом регистратурског материјала и роковима чувања.

Носачи  информација  којима  располаже  Факултет  политичких  наука  налазе  се  у
Архиви Факултета (Служби за опште послове), Јове Илића 165, Београд.

На  Интернет  презентацији  (www.fpn.bg.ac.rs)  објављују  се  информације  које  су
настале у раду или у вези са радом и активностима ФПН-а, а чија садржина има или би могла
имати значај за јавни интерес. Они на сајту остају док траје њихова примена или актуелност.
Сајт се редовно ажурира.

ФПН се  стара  да  свако  има право  да  му  се  информација  од  јавног  значаја  учини
доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног
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значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа
упути поштом, факсом, електронском поштом.

Све информације којима располаже,  а  које  су настале у раду или у вези са радом
Факултета, саопштавамо тражиоцу информације, односно стављамо на увид документ који
садржи тражену информацију или издајемо копију документа у роковима и на начин утврђен
одредбама  Закона  о  слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја,  осим  у
случајевима када је то право ограничено тим законом, што се у сваком евентуалном случају
образлаже постојањем основа из члана 9, 13 или 14. Закона.

Према Статуту Универзитета у Београду – Факултета политичких наука, члану 147.  
пословну тајну представљају исправе и подаци утврђени одлукама надлежних органа  
Факултета чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Факултета и 
штетило би интересима и угледу Факултета, односно Универзитета.
О одлуци из става 1. овог члана обавештавају се чланови органа Факултета и запослени на 
Факултету.

Исправе и податке који су пословна тајна Факултета обавезни су да чувају и лица
изван Факултета ако су знали или су, с обзиром на природу тих исправа и података морали
знати да су пословна тајна.

Дужност  чувања  пословне  тајне  траје  и  после  престанка  мандата  члана  органа
Факултета и престанка радног односа запосленог.

Начин чувања и одговорност лица из става 1. овог члана за чување пословне тајне
одређује се одлуком органа управљања Факултета.

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

Факултет поседује информације настале у раду или у вези са радом и које се односе на
активности  у  оквиру  надлежности,  овлашћења  и  обавеза  утврђених  у  важећим  правним
актима, као и приликом пружања услуга које су наведене у тачки 10. овог Информатора. 

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Информације  којима Факултет располаже,  а  које  су  настале  у раду или у  вези са  радом,
Факултет  ће  саопштити  тражиоцу  информације,  ставити  на  увид  документ  који  садржи
тражену информацију или му издати копију документа, у складу са Законом о слободном
приступу  информацијама  од  јавног  значаја  („Службени  гласник  РС“  број:  120/04,  54/07,
104/09 и 36/10 ), осим када су се, према овом закону, према Закону о заштити података о
личности („Службени гласник РС“ број:  97/08)  и Закону о тајности података („Службени
гласник РС“ број: 104/09), стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа
информацијама  од  јавног  значаја.  Приступ  информацијама  може  бити  ускраћен  ако  су
информације објављене на интернет страни Факултета и то на основу члана 10. став 1. Закона
о слободном приступу информацијама од јавног значаја који прописује да „орган власти не
мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја,
ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету“.
Такође, приступ информацијама биће ускраћен на основу члана 14. наведеног закона који
прописује:  „орган  власти  неће  тражиоцу  омогућити  остваривање  права  на  приступ
информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед
или које друго право лица на које се тражена информација лично односи“. Факултет у складу
са чланом 97. и 98. Закона о високом образовању штити идентитет студената.
Факултет ће ускратити давање података који су пословна тајна, због чијег би саопштења или
давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне последице по интерес и углед
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Факултета.  У  обавештењу  и  у  решењу  о  одбијању  захтева  тражиоцу  информације  биће
образложени разлози за евентуално ускраћивање приступа информацијама. 

20. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) може се
поднети  у  писаној  форми,  а  и  усмено,  сагласно  члану  15.  став  7.  Закона  о  слободном
приступу информацијама од јавног значаја.

Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и
што прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев.

Ако захтев не садржи податке из става 2. овог члана, односно ако захтев није уредан,
овлашћено лице Факултета политичких наука, без надокнаде, поучава тражиоца како да те
недостатке  отклони,  односно  да  достави  тражиоцу  упутство  о  допуни.  Ако  тражилац  не
отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о
допуни,  а  недостаци су такви да се по захтеву не може поступати,  Факултет политичких
наука доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Формулар Захтева за приступ информацијама од јавног значаја можете преузети на
интернет страни: http://www.fpn.bg.ac.rs/node/2549

21. ОСТАЛИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНОСТ РАДА ФПН-а

Контакт адреса:
Адреса Факултета: Јове Илића 165, 11040 Београд
Телефони: 011/3092-999
Фах: 011/2491-501
Е-маил: fpn@fpn.bg.ac.rs
Интернет презентација: www.fpn.bg.ac.rs
Радно време: 8,30-16,30 часова

Одговорно лице: проф. др Драган Р. Симић, декан Факултета
телефон: 3092-806
е-маил: dekan@fpn.bg.ac.rs

Продекани: 
проф. др Дарко Надић, продекан за студије I степена

телефон: 3092-802
е-маил: darko.nadic@fpn.bg.ac.rs

проф. др Веселин Кљајић, продекан за студије II и III степена
телефон: 3092-803
е-маил: veselin.kljajic@fpn.bg.ac.rs 

проф. др Дејан Миленковић, продекан за квалитет, самовредновање и 
научноистраживачки рад
телефон: 3092-803
е-маил: dejan.milenkovic@fpn.bg.ac.rs

проф. др, Мирослав Бркић продекан за развој
телефон: 3092-802
е-маил: miroslav.brkic@fpn.bg.ac.rs     
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