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1. ОПШТИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

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

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

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

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

улошка 5-404-00.
Матични број Факултета је: 07028121.
ПИБ: 101746499
Шифра делатности Факултета је: 85.42

Делатност Факултета

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

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

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

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

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

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

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

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Ристић Гордана
2. Шмидлинг Кристина

Представници студената:

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

1. Александра Милинковић (шк.г. 2020/2021);
2. Мирослав Дешић;  (шк.г. 2020/2021);
3. АњаПетровић;  (шк.г. 2020/2021);
4. Софија Мартиновић  (шк.г. 2020/2021);

Савет Факултета је на 4 одржане седнице у 2020. години: 

 верификовао  мандате  чланова  Савета  Факултета  из  реда  представника  студента
Факултета за школску  2019/2020, 2020/2021. и 2021/2022. годину;

 усвојио  извештај  Комисије  за  попис  готовог  новца,  хартија  од  вредности,
потраживања и обавеза Универзитета у Београду – Факултета  политичких наука
са стањем на дан 31.12.2019. године;

 усвојио извештај  Комисије за основних средстава, ситног инвентара, материјала и
горива Универзитета у Београду – Факултета  политичких наука  са стањем на дан
31.12.2019. године;

 усвојио  финансијски  извештај  и  завршни  рачун  буџетских  корисника  УБ -
Факултетa политичких наука са стањем на дан 31.12.2019. године;

 усвојио озвештај о раду Универзитета у Београду – Факултета  политичких наука у
календарској 2019. години;

 именовао  чланове  Савета  послодаваца  Политиколошког  одељења и Одељења за
социјалну  политикуи  социјални  рад  Универзитета  у  Београду  –  Факултета
политичких наука;  

 доносио одлуке о висини школарине и накнада на студијским програмима првог,
другог  и  трећег  степена  за  држављане  Републике  Србије  и  студенте  стране
држављане, који се изводе на Факултету политичких наука у школској 2020/2021.
години;

 донео Одлуку о  измени одлуке бр. 12-391/1 од 20.02.2020. године о утврђивању
висине  школарине  на  студијским  програмима  основних  академских  студија  за
студенте држављане Републике Србије на Универзитету у Београду – Факултету
политичких наука у школској 2019/2020. години;

 донео Одлуку о измени висине надокнаде за извођење припремне наставе за упис
на  прву  годину  основних  академских  студија  на  Универзитету  у  Београду  –
Факултету политичких наука у школској 2019/2020. години;

 донео Одлуку о усвајању Правилника о уређењу планирања набавки, спровођења
поступака  набавки  и  праћења  извршења  уговора  о  набавкама   Универзитета  у
Београду – Факултета политичких наука;

 доносио одлуке о измени и допуни Плана јавних набавки Универзитета у Београду
– Факултета политичких наука за 2020. годину; (више одлука)
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 донео Одлуке о пријави испита у испитном року „Септембар 2“ школске 2019/2020.
године за студенте ОАС Универзитета у Београду – Факултета политичких наука
који су боловали од вируса COVID-19 или су били у самоизолацији  због вируса
COVID-19, 

 доносио  одлуке  о  ослобађању  плаћања  дела  школарине  за  предмете  уписане  у
школској 2020/2021. години до 180 самофинансирајућих студената друге, треће и
четврте године студирања основних академских студија Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука; 

 донео одлуку о стипендирању студента основних академских студија Универзитета
у  Београду  –  Факултета  политичких  наука  који  су  у  току  школске  2019/2020.
године остварили 60 и више ЕСПБ, а у току академске године просек 8,00 и већи, а
нису  се  пласирали  у  оквиру  утврђене  буџетске  квоте,  у  школској  2020/2021.
години; 

 донео одлуку о условима и поступку ослобађања, односно умањења школарине за
студенте  основних  академских  студија  Универзитета  у  Београду  –  Факултета
политичких наука у школској 2020/2021. години; 

 донео  одлуку  о  неплаћању  пренетих  ЕСПБ  у  школској  2020/2021.  години  на
студијским  програмима  мастер  академским  студија  УБ-ФПН,  за  генерацију
студената 2019/2020. године; 

 донео  Одлуку  о  издвајању  сопствених  средстава  Факултета  за  Фонд  за
стипендирање студената Универзитета у Београду – Факултета политичких наука у
школској 2020/2021. години;

 донео одлуку о формирању комисије која ће разматрати молбе студента за умањење
или ослобађање школарине на основним академским студијама на Универзитету у
Београду – Факултету политичких наука за школску 2020/2021. годину;

 донео одлуку о усвајању измена и допуна Плана јавних набавки Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука за 2021.годину; 

 доносио  одлуке  о  именовању  студента  продекана  Универзитета  у  Београду  –
Факултета политичких наука у 2019/2020, 2020/2021. и 2021/22. години;

 доносио  одлуке  о  стипендирању  студената,  умањењу  школарина  и  ослобађању
плаћања школарине у школској 2020/2021. години;      

 усвајао  План  рада  Универзитета  у  Београду  –  Факултета  политичких  наука  за
календарску 2021. годину; 

 донео Одлуку о усвајању Финансијског плана Универзитета у Београду- Факултета
политичких наука за 2021. годину;

 донео  Одлуку  о  усвајању  Плана  јавних  набавки  Универзитета  у  Београду-
Факултета политичких наука за 2021. годину;

 донео Одлуку о висини накнаде за спровођење поступка избора у истраживачка и
научна звања на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука;  

 Донео одлуку о усвајању Правилника о измени Правилника о платама запослених
на  Универзитету  у  Београду  –  Факултету  политичких  наука  бр.  12-798/1  од
02.04.2019. године; 

 доносио   одлуке  поводом  молбе  за  ослобађање  закупа  ресторана  «Клуб
Политиколог» за месеце април, мај, јун, јул, септембар, новембар и децембар 2020.
године. 
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3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ

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

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

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

декански колегијум у који улазе и шефови већа одељења.
У 2018. години изабран је нови декан и декански колегијум који су ступили на

дужност  01. октобра 2018. године.

Декан: 
проф. др Драган Р. Симић

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

Студент продекан:
Ана Грчић (2019/2020; 2020/2021)

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

Организационе јединице Факултета су: 
1. наставно-научна јединица,
2. стручна служба.

Наставно-научна јединица 

Наставно-научну организациону јединицу чине наставници и сарадници 
Факултета.

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

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

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

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

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

Стручна служба

Стручна служба обавља административне, правне, кадровске, материјално-
финансијске, библиотечке, техничке, помоћне и друге опште послове за потребе деловања 
Факултета.

Стручну службу чине следеће службе:

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

5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

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

НАСТАВНО-НАУЧНО И ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

Стручни органи Факулета су редовно радили и доносили одлуке. 

Стручни органи Факулета су редовно радили и доносили одлуке. У 2020. години.
одржано је:  

 6 седница Наставно-научног већа Факултета од чега 5 електронских седница (Zoom
платформа и изјашњавањем путем мејла)  

 6  седница  Изборног  већа  Факултета  (Zoom  платформа  и  изјашњавањем  путем
мејла).  

 35 седница одељења Факултета и то: 
Политиколошко одељење – 6 седница,
Одељење за социјални рад и социјалну политику – 10 седница 
Одељење за новинарство и комуникологију – 11 седница,
Одељење за међународне студије – 8 седница. 
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Наставно-научно веће је на својим седницама :

1. Донело  предлог  одлуке  о  усвајању  завршног  рачуна  буџетских  корисника
Универзитета  у  Београду  –  Факултета  политичких  наука  са  стањем  на  дан  31.
децембра 2019. године,

2. Донело предлог одлуке о усвајању Финансијског плана Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука за 2021. годину,

3. Донело предлог одлуке о условима уписа прве године на студијским програмима
основних  академских,  мастер  академских  и  докторских  академских  студија  на
Универзитету  у Београду  – Факултету  политичких  наука у  школској  2020/2021.
години,

4. Донело одлуку о усвајању Правилника о саставу,  начину рада и надлежностима
Савета послодаваца Универзитета у Београду - Факултета политичких наука,

5. Донело предлог одлуке о продужењу радног односа проф. др Мирољубу Јевтићу за
наредне две академске године,

6. Донело одлуке о продужењу радног односа проф. др Драгану Симеуновићу, проф.
др Слободану Самарџићу, проф. др Ани Чекеревац, проф. др Мири Лакићевић и
проф.  др  Зорану  Стојиљковићу  за  још  две  године  –  академску  2020/2021.  и
2021/2022. годину,

7. Формирало комисију за припрему реферата и донело предлог одлуке за избор др
Синише Таталовића,  редовног  професора ФПЗ Свеучилишта  у Загребу,  у  звање
гостујућег професора Универзитета у Београду, 

8. Донело предлог одлуке о висини школарине на  основним, мастер и докторским
академским студијама Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за
држављане Републике Србије и студенте стране држављане за школску 2020/2021.
годину,

9. Донело одлуку о  утврђивању  правила  рада  електронских  седница  Наставно-
научног већа и Изборног већа УБ-ФПН на платформама за видео састанке, 

10. Донело  одлуку  о  измени  Календара  наставе  на  Универзитету  у  Београду  –
Факултету политичких наука за школску 2019/2020. годину,

11. Донело одуку о усвајању препорука у вези са извођењем предиспитних обавеза на
основним  академским  студијама  на  Универзитету  у  Београду  –  Факултету
политичких наука у школској 2019/2020. години,

12. Донело  одлуку  о  пријави  испита  у  испитном  року  „Септембар  2“  школске
2019/2020.  године  за  студенте  ОАС  Универзитета  у  Београду  –  Факултета
политичких  наука  који  су  боловали  од  вируса  COVID-19  или  су  били  у
самоизолацији  због вируса COVID-19, 

13. Донело одлуку о организовању ванредних испитних рокова (новембар и децембар
2020. и март 2021. године) за студенте основних академских студија Универзитета
у Београду – Факултета политичких наука који су  у  школској 2020/2021. години
уписали наредну годину студирања (пету или вишу годину студирања),   

14. Донело  одлуку  о  утврђивању максималног  броја  ЕСПБ које  студенти  основних
академских студија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука могу
уписати у школској 2020/2021. години,

15. Доношење одлуке о утврђивању услова за рангирање студената у оквиру буџетских
квота на вишим годинама основних академских студија Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука у школској 2020/2021. години, 

16. Доношење предлога  одлуке о ослобађању плаћања дела школарине за  предмете
уписане у школској 2020/2021. години до 180 самофинансирајућих студената друге,
треће и четврте  године студирања основних академских студија  Универзитета  у
Београду – Факултета политичких наука који се пласирају у оквиру јединствене
ранг листе, 
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17. Донело  предлог  одлуке  о  стипендирању  студента  основних  академских  студија
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука који су у току школске
2019/2020. године остварили 60 и више ЕСПБ, а у току академске године просек
8,00 и већи, а нису се пласирали у оквиру утврђене буџетске квоте,  у школској
2020/2021. години,  

18. Донело  предлог  одлуке  о  ослобађању  плаћања  школарине  студената  са
инвалидитетом основних академских студија Универзитета у Београду – Факултета
политичких наука,  који  се нису пласирали у оквиру утврђене буџетске  квоте,  у
школској 2020/2021. години, 

19. Донело предлог одлуке о ослобађању плаћања школарине студената припадника
ромске националне мањине основних академских студија Универзитета у Београду
– Факултета политичких наука, који се нису пласирали у оквиру утврђене буџетске
квоте, у школској 2020/2021. години, 

20. Донело одлуку о регулисању стручне праксе на основним академским студијама на
Универзитету  у Београду  – Факултету  политичких  наука у  школској  2019/2020.
години, 

21. Донело одлуку о волонтирању за студенте ОАС, МАС и ДАС на Универзитету у
Београду – Факултету политичких наука у школској 2019/2020. години,

22. Донело одлуку о измени акредитованог студијског програма МАС Међународних
студијa, модул: Европске студије, на начин да доц. др Ивана Радић Милосављевић
изводи све облике наставе на предметима:
а) „Политичке странке у Европској унији“, заједно са доц. др Зораном Чупићем,
б) „Србија и Европска унија“, заједно са проф. др Мајом Ковачевић, 
в) „Јавна управа у Европској унији“, заједно са проф. др Дејаном Миленковићем, 
г) „Теорије европске интеграције“, заједно са проф. др Бојаном Ковачевићем,

23. Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  из  наставног  предмета  ОАС  „Политика
проширења Европске уније“, на начин да се доц. др Ивана Радић Милосављевић
укључи у извођење свих облика наставе заједно са проф. др Мајом Ковачевић, у
летњем семестру академске 2019/2020. године, 

24. Донело  одлуку  о  измени  акредитованих  студијских  програма  ОАС  Социјалне
политике и социјалног рада на начин да све облике наставе из изборног наставног
предмета  „Подручја социјалног рада 2“,  од летњег семестра школске 2019/2020.
године, заједно са проф. др Миром Лакићевић изводи доц. др Драгана Штекел,

25. Донело  одлуку  о  измени  акредитованих  студијских  програма  ОАС  Социјалне
политике и социјалног рада, ОАС Новинарства и ОАС Политикологије, на начин да
се  од  школске  2020/2021.  године  асист.  Ивана  Јакшић,  маст.психологије,
акредитује  за  извођење  вежби  из  наставног  предмета  „Социјална  психологија“
(обавезан  предмет  на  ОАС  Социјалне  политике  и  социјалног  рада  и  изборни
предмет на ОАС Новинарства и ОАС Политикологије),

26. Донело  одлуку  о  измени  акредитованог  студијског  програма  МАС Регионалног
мастер  програма  студија  мира  на  начин  да  све  облике  наставе  из  наставних
предмета „Теорије и типологије сукоба“ и „Регионалне перспективе мира и сукоба“
од академске 2020/2021. године, заједно са акредитованим наставником проф. др
Немањом Џуверовићем, изводи доц. др Горан Тепшић,  

27. Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  на  студијском  програму  ОАС  Социјалне
политике и социјалног рада на начин да све облике наставе из обавезног наставног
предмета  „Социјална  политика  Србије“  (II  година  ОАС),  у  летњем  семестру
школске 2020/2021. године, изводе проф. др Наталија Перишић и асист. МА Сузана
Михајловић Бабић,

28. Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  на  студијском  програму  ОАС  Социјалне
политике и социјалног рада на начин да све облике наставе из обавезног наставног
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предмета  „Доктрине  социјалне  политке“  (IV  година  ОАС),  у  зимском  семестру
школске 2020/2021. године, изводе проф. др Мира Лакићевић и асист. МА Сузана
Михајловић Бабић,

29. Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  на  студијском  програму  ОАС  Социјалне
политике и социјалног рада на начин да све облике наставе из изборног наставног
предмета „Социјалне вредности религијских учења“, у летњем семестру школске
2020/2021. године, изводи проф. др Милан Петричковић,

30. Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  на  студијском  програму  ОАС  Социјалне
политике и социјалног рада на начин да се настава из наставног предмета „Системи
социјалне сигурности“ у школској 2020/2021. години изводи у зимском, уместо у
акредитацијом предвиђеном летњем семестру,

31. Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  на  студијском  програму  ОАС  Социјалне
политике и социјалног рада на начин да се настава из наставног предмета „Системи
социјалне сигурности“ у школској 2020/2021. години изводи у зимском, уместо у
акредитацијом предвиђеном летњем семестру,

32. Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  на  студијском  програму  ОАС  Социјалне
политике  и  социјалног  рада  на  начин  да  се  настава  из  наставног  предмета
„Социјална  политика  Европске  уније“  у  школској  2020/2021.  години  изводи  у
летњем, уместо у акредитацијом предвиђеном зимском семестру,

33. Донело одлуку о извођењу наставе на студијском програму ДАС Културе и медија
на  начин  да  се  настава  из  наставног  предмета  „Студије  културе  и  медија“  у
школској 2020/2021. години изводи у летњем, уместо у акредитацијом предвиђеном
зимском семестру. Све облике наставе из овог наставног предмета изводе проф. др
Сњежана Миливојевић и проф. др Марина Симић, 

34. Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  на  студијским  програмима  ДАС Културе  и
медија  и  ДАС  Социјалне  политике  и  социјалног  рада  на  начин  да  све  облике
наставе из наставног предмета „Теорије и политике рода“ у школској 2020/2021.
години изводи доц. др Катарина Лончаревић, 

35. Донело одлуку о извођењу наставе на студијском програму МАС Студије рода  на
начин да се настава из наставног предмета „Род, тело и сексуалност“ у школској
2020/2021. години изводи у летњем, уместо у акредитацијом предвиђеном зимском
семестру.

36. Донело одлуку о измени акредитованог студијског програма МАС Културологије
на начин да се од школске 2020/2021. године у изборну корпу предмета у летњем
семестру  уврсти  и  изборни  наставни  предмет  МАС  Студија  рода  „Савремене
теорије родних идентитета“, 

37. Донело одлуку о измени акредитованог студијског програма ОАС Новинарства на
начин да од школске 2020/2021. године све облике наставе из наставног предмета
„Јавно  мњење“  заједно  са  акредитованом  наставницом  проф.  др  Сњежаном
Миливојевић, изводи доц. др Данка Никовић Славнић, 

38. Донело одлуку о извођењу наставе на студијском програму МАС Комуникологије
на начин да све облике наставе из наставних предмета на којима је акредитована
доц. др Ана Милојевић, у школској 2020/2021. и 2021/2022. години изводе: 
а) проф. др Сњежана Миливојевић – „Медији, комуницирање и друштво“;
б) доц. др Александра Крстић – „Упоредни медијски системи“; 

39. Донело одлуку о извођењу наставе на студијским програмима ОАС  Новинарства и
ОАС Међународне студије на начин да све облике наставе из наставних предмета
на  којима  је  акредитована  доц.  др  Ана  Милојевић,  у  школској  2020/2021.  и
2021/2022. години изводе: 
а)  доц. др Данка Нинковић Славнић – „Информационо-комуникациони системи“
(обавезан на ОАС Новинарства и изборни на ОАС Међународне студије);
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б)  проф.  др  Сњежана  Миливојевић  о  доц.  др  Данка  Нинковић  Славнић  –
„Комуникологија“ (обавезан на ОАС Новинарства); 

40. Донело одлуку о извођењу наставе на студијским програмима ОАС  Новинарства и
ОАС  Међународне  студије  на  начин да  се  наставни  предмети  „Међународно
комуницирање“ и „Медијcко право и медијске политике“  у школској  2020/2021.
години, изводе у летњем, уместо у акредитацијом предвиђеном зимском семестру, 

41. Донело одлуку о измени акредитованог студијског програма ОАС Новинарства и
ОАС Социјалне политике и социјалног  рада на начин да у школској  2020/2021.
години све облике наставе из наставног предмета „Социјална психологија“ изводи
проф. др Тамара Џамоња Игњатовић, 

42. Донело одлуку о извођењу наставе на студијским програмима ОАС  Новинарства и
ОАС Социјалне  политике  и  социјалног  рада  на  начин да  се  наставни  предмет
„Социјална психологија“ у школској 2020/2021. години изводи у летњем, уместо у
акредитацијом предвиђеном зимском семестру,  

43. Донело одлуку о извођењу наставе на студијском програму МАС Новинарства на
начин  да  све  облике  наставе  из  наставног  предмета  „Увод  у  теорију  медија  и
новинарских  жанрова“,  у  школској  2020/2021.  години  изводе  проф.  др  Веселин
Кљајић и проф. др Сања Домазет Даничић, 

44. Донело одлуку о извођењу наставе на студијском програму МАС међународних
студија на начин да све облике наставе из изборног наставног предмета „Савремене
међународне организације“, у школској 2020/2021. години изводи проф. др Зоран
Радивојевић, професор Правног факултета Универзитета у Нишу, 

45. Донело  одлуку  о  измени  акредитованог  студијског  програма  МАС  Политички
систем и привредни развој на начин да од школске 2020/2021. године све облике
наставе из обавезног наставног предмета „Политички систем и привредни развој“,
уместо проф. др Драгана Веселинова, изводи проф. др Драгана Митровић, 

46. Донело  одлуку  о  измени  акредитованих  студијских  програма  ОАС  социјалне
политике и социјалног  рада,  ОАС новинарства и ОАС међународних студија на
начин да се изборни наставни предмет „Заштита деце у миграцијама“ (6 ЕСПБ) од
школске  2020/2021.  године  прикључи  изборним  блоковима  ових  студијских
програма

47. Доносило  одлуке  о  избору  сарадника-демонстратора  одељења  Универзитета  у
Београду – Факултета политичких наука у школској 2020/2021. години,

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

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

50. Донело одлуке о давању сагласности за рад наставника Универзитетa у Београду –
Факултетa политичких наука у другим високошколским установама,  у школској
201202021. години – више седница,

51. Донело одлуке о ангажовању наставника са других високошколских установа за
извођење  наставе  на  Универзитету  у  Београду-Факултету  политичких  наука  у
школској 2020/2021. години – више седница,

52. Донело одлуке о ангажовању професора по позиву на Универзитету у Београду-
Факултету политичких наука у школској 2020/2021. години – више седница,

53. Донело одлуку о ангажовању Ивана Цвејића као предавача ван радног односа за
извођење  1/3  часова  за  наставни  предмет  Агенцијско  новинарство,  у  школској
2020/2021. години,

54. Доношење Одлуке о условима и поступку избора у звање сарадника ван радног
односа за потребе реализације дела практичне наставе (Стручна пракса) студијског
програма основних академских студија на Универзитету у Београду – Факултету
политичких наука Одељења за социјалну политику и социјални рад, 
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55. Донело одлуку којом се одобрава неплаћено одсуство доц. др Ани Милојевић у
школској  2020/2021.  и  2021/2022.  години,  због  коришћења  индивидуалне
стипендије Европске комисије као део пројекта Horizont 2020 – Marie Sklodowska-
Curie Action (MSCA), 

56. Усвајало  Извештај  Етичке  комисије  Универзитета  у  Београду  бр.  13-694/1  од
05.06.2020.  године  и  Стручног  мишљења  Стручне  комисије  бр.  13-460/1  од
28.02.2020. године о процени оригиналности урађене докторске дисертације "Улога
јавне управе у управљању школом" Милоша Црномарковића,

57. Усвајало пријаве докторских радова и формирало и именовало комисије за 
докторске радове,

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

59. Доносило одлуке о признавању ЕСПБ остварених на другим високошколским 
установама у Републици Србији и одлуке о признавању положених испита и 
поновном упису на студијске програме основних, мастери докторских  академских 
студија на Универзитету у Београду – Факулетету политичких наука.

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

6. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА

Наставно  особље  на  Факултету  чине  лица  која  остварују  наставни,  научни  и
истраживачки рад.

Наставно особље су: наставници, истраживачи и сарадници Факултета.
Ненаставно  особље  на  Факултету  чине  лица  која  обављају  стручне,

административне и техничке послове.

У Наставно-научној јединици запослено је 100 наставника и сарадника, од чега
двоје са 70% радног времена, по један са 50% и са 30% радног времена. 

По звањима:
 33 редовнa професора,
 18 ванредних професора,
 27 доцента,
 13 асистента,
 3 наставника страног језика, 
 6 сарадника у високом образовању. 

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

в)  доценткињи др Ани Милојевић  у  трајању од 1.  октобра  2020.  године  до 30.
септембра 2022. године, за време коришћења индивидуалне стипендије Европске комисије
као део пројекта  Horizont  2020 – Marie  Sklodowska-Curie  Action  (MSCA) и  боравка на
Универзитету у Бергену, Краљевина Норвешка.

На основу одлуке Сената Универзитета у Београду продужен је радни однос проф.
др Мирољубу Јевтићу и у школској 2020/2021 и 2021/2022. години. 

Одлукама  Наставно-научног  већа  УБ-ФПН  радни  однос  за  још  две  године
продужен је професорима: 

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

У  Стручној  служби  (ненаставно  особље),  запослено  је  укупно  48 радника,  3
радника на неодређено и 15 радника на одређено време до две године. 

7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Студије на ФПН-у

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Листа  aкредитованих  студијских  програма  који  се  реализују  у  високошколској
институцији:

РБ 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 
међународне студије 

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/први
степен високог

образовања

дипломирани
политиколог за
међународне

послове
3 ОН основне академске 

студије новинарства
друштвено-

хуманистичке
науке

академске/први
степен високог

образовања

дипломирани
новинар

4 ОС основне академске 
студије социјалне 
политике и социјалног 
рада

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/први
степен високог

образовања

дипломирани
социјални

радник

5 МДД мастер академске 
студије 
политикологије – 
демократија и 
демократизација

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер
политиколог

6 МЈУ мастер академске 
студије 
политикологије - јавна 
управа, локална 
самоуправа и јавне 
политике

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер
политиколог

7 ММП мастер академске 
студије међународне 
политике

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер
политиколог за
међународне

послове
8 МСП мастер академске 

студије социјалне 
политике

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер
политиколог

9 МСР мастер академске 
студије социјалног 
рада

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер
социјални

радник
10 МЈЕ мастер академске 

студије - 
интердисциплинарне 

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер
политиколог
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мастер студије ју 
гоисточне Европе

11 МАМ мастер академске 
студије 
политикологије - 
политичка аналитика и
друштвене промене

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер
политиколог

12 МКО мастер академске 
студије 
комуникологије

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер
комуниколог

13 МКУ мастер академске 
студије културологије

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер
културолог

14 МРП мастер академске 
студије 
политикологије - 
студије рода

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер
политиколог

15 МНО мастер академске 
студије новинарства

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер новинар

16 МЕП мастер академске 
студије 
политикологије - 
еколошка политика

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер
политиколог

17 МПИ мастер академске 
студије 
политикологије – 
избори и изборне 
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
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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

У протеклој  школској  години  нису  реализована  два  студијска  програма  мастер
академских студија, у оквиру којих се настава изводи на енглеском језику. 

Од средине марта 2020. године уведено је ванредно стање услед ширења вируса
Ковид-19, те је целокупан процес наставе на свим нивоима студија почео да се изводи
онлајн путем платформи Zoom, MS Teams и Moodle. Испити су извођени уживо уз строго
поштовање прописаних мера заштите и обавезну дистанцу. 

Припремна настава за упис у школску 2020/21.

Током  2020.  године  организована  су  два  циклуса  припремне  наставе.  У  првом
циклусу (22.02 - 15.03) била су пријављена  173 кандидата, а у летњем циклусу (08.06 -
14.06) припремну наставу су похађала 43 кандидата. С обзиром на новонастале околности
узроковане Ковид-19 вирусом, други циклус припремне наставе је изведен онлајн. 

Упис студената у прву годину студија у школској  2020/21.

Факултет  политичких  наука  у  Београду  је  у  прву  годину  основних  академских
студија  у  школској  2020/2021.  години  уписао  508 студенaта:  157 буџетских  и 351
самофинансирајући студент. Комплетирана је сва документација и формирани су досијеи
свих бруцоша (студенти  уписани  на  основу  афирмативних  мера су  у  оквиру  наведене
квоте). 
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Упис виших година студија у школску 2020/21.

У више  године  студија  Служба  за  наставу  и  студентска  питања  је  у  школској
2020/21.  уписала  укупно 2.318 студената:  683 буџетских  и  1.635 самофинансирајућих
студената (у периоду од 09.10. до 01.12.2020. године).  За сваког студента је одрађен упис,
додељен предрачун школарине, одабрани предмети за праћење за текућу годину и издато
по два уверења о уписаној години. Такође, како би се број присутних студената у згради
факултета свео на минимум, студентима је сва потребна документација скенирана и слата
електронски на лични захтев. 

Укупан број уписаних студената на ОАС у школској 2020/21. је  2.820 (детаљније
видети у табели испод).  
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Студенски стандард у школској 2020/21. (студентски домови, кредити, стипендије) и
осигурање студената

Служба за наставу и студентска питања је у школској 2020/21. спровела расподелу
места  у  студентским  домовима  по  основу  Конкурса  који  је  расписало  Министарство
просвете, науке и технолошког развоја РС за укупно 160 студената Факултета политичких
наука (ОАС, МАС И ДАС).

У оквиру конкурса Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  РС за
доделу студентских кредита и стипендија укупно је обрађено 200 захтева.

На  основу  уговора  за  колективно  осигурање  студената  од  последица  незгоде
укупно је обрађено  500 захтева (студенти прве године) и  782 захтева (студената виших
година).

                
Распоред предавања и вежби и испитни рокови у 2020. години

                
Услед новонасталих околности изазваних вирусом Ковид-19 настава на основним

академским студијама је највећим делом била организована онлајн (почев од половине
марта  2020.  и  увођења ванредног  стања у  читавој  држави).  Новонастале  околности  су
захтевале  брзо  и  ефикасно  прилагођавање  од  стране  свих  актера  у  процесу  извођења
наставе – нарочита пажња је била посвећена бруцошима који се у 2020. години први пут
сусрећу  за  факултетом без  директног  контакта  са  својим професорима,  асистентима  и
колегама. 

У току 2020. године организовано је 6 редовних и 1 ванредни испитни рок у оквиру
којих је прокњижено 39.759 оцена. 

Дипломирани студенти у 2020. години

У 2020. години је на oсновним академским студијама Факултета политичких наука
дипломирало 346  студената; од тога је 6 студенатa дипломирао по „старом систему“, а
340 по болоњском. 

Признавање  исправа  стечениих  на  страним  високошколским  установама  ради
наставка образовања

У  2020.  години  укупно  19  кандидата  је  предало  документацију  за  процес
признавања ради наставка образовања на ФПН-у. Процес признавања је у значајној мери
успорио  због  неконтинуираног  рада  надлежне  службе  Универзитета  у  Београду  у
службеним просторијама зато што покретање поступка и даље не функионионише онлајн
(већ  кандидати  физички  доносе  документацију  на  УБ,  а  УБ  их  поштом  шаље
факултетима). 
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СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

Број уписаних на прву годину у школској 2020/21. године - мастер академске 
студије:

Број уписаних кандидата на мастер академске студије у школској 2020/21.
години

Студијски програм Број студента

Европске студије 5

Комуникологија 16

Међународна безбедност 19

Међународна политика 31

Новинарство 20

Политичко насиље и држава 19

Социјална политика 13

Социјални рад 26

Културологија 18

Међународно хуманитарно право и право људских права 20

Еколошка политика 24

Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 25

Политичка аналитика и друштвене промене 5

Студије САД 18

Студије рода 14

Политиколошке студије религије 7

Избори и изборне кампање 19

Политички систем и привредни развој 7

Демократија и демократизација 4

Укупно 310
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Број уписаних на прву годину у школској 2020/21. године - докторске 
академске студије:

Студијски програм Школска година
2020/21.

Студије културе и медија 13

Међународне и европске студије 19

Социјална политика и социјални рад 8

Студије политикологије 17

Укупно 57

Број студената који су завршили своје студије

На мастер академским студијама у 2020. години завршне радове је одбранило
175 студената. 

Докторске  академске  студије  -  у  календарској 2020.  години  је  завршило  и
одбранило  докторске  дисертације  20 студента.  Такође,  одбрањенa je 1 докторскa
дисертацијa по „старом“ програму.

7.2. УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Наставни програми страних језика на ФПН усклађени су са стандардима европске 
језичке политике, са Заједничким европским референтним оквиром за језике: учење, 
наставу и оцењивање  (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment) као и са захтевима реформе образовања у оквиру Болоњског 
процеса. 

Студенти  уче  један  од  три страна  језика:  енглески,  француски  и  немачки,  у
зависности од тога који су језик учили у средњој,  односно у основној школи.  Настава
страних језика на ФПН почиње од нивоа Б2  према наведеној европској стандардизацији
језичких  компетенција  и  новим  стандардима  продуктивних  и  рецептивних  језичких
вештина,  где  се  највећи  значај  придаје  конкретној  реализацији  језичке  способности,
односно  комуникативном  аспекту  језика.  Ово  подразумева  да  су  студенти  у  свом
претходном школовању савладали ниво Б1.  Циљ наставе страних језика на ФПН јесте да
студенти  стекну  језичку  компетенцију  на нивоу  Ц1  и  способност  да,  користећи
одговарајући  вокабулар,  структуре  и  регистар,  комуницирају  у  академском  и
професионалном окружењу.

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

Студенти ФПН-а који уче немачки језик имају прилику да похађају летње курсеве
немачког  језика  на  универзитетима  у  Немачкој  захваљујући  стипендијама  ДААД-а
(Немачка служба за  академску  размену),  и  такође  су  већ  годинама  корисници  ДААД
стипендија  за  мастер  студије  у  Немачкој,  као  и  ИПС-а  (Међународна  парламентарна
стипендија Немачког савезног парламента). 
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Факултет  је  2005.  године  добио  лиценцу  за  полагање  испита  Тест  ДаФ који
представља  стандардизовани  испит  из  немачког  језика,  признат  на  свим  немачким
универзитетима. 

Настава страних језика је у 2019-20. академској години држана редовно према 
плану и програму. Када је проглашено ванредно стање у марту 2020. настава је редовно 
држана онлајн док су сви испити одржани у испитним роковима у просторијама 
факултета. Наставу енглеског језика су изводили др Гордана Залад, Бошко Француски и 
Драгана Филиповић. Наставу француског језика је држала Слађана Прица. Наставу 
немачког су држале хонорарне наставнице др Оливера Дурбаба и др Dr Simone Heine.

Настава страних језика је у зимском семестру 2020-21. академске године држана 
редовно онлајн на Zoom платформи.

7.3. РАЗМЕНА СТУДЕНАТА

Гостујући студенти на ФПН

Током 2020. године преко различитих програма размене студената (Еразмус плус,
ЦЕПУС, билатерални уговори, итд.)  на ФПН су дошла  24 студената различитих нивоа
студија. Неки од њих на ФПН проводе семестар или два (основне и мастер студије), док се
други баве истраживачким радом и писањем своје мастер или докторске тезе.
Интересовање  страних  студената  за  Факултет  политичких  наука  је  велико,  готово
свакодневно стижу имејлови од студената који се распитују за услове под којима би могли
доћи  у  Београд  и  на  ФПН-у  остварити  део  својих  студија  код  нас  или  се  бавити
истраживачким радом. 

Највећу препреку доласку страних студената представља недовољно знање српског
језика као јединог акредитованог језика на коме се изводи настава. За гостујуће студенте
који дођу на ФПН, Универзитет у Београду организује курс српског језика, али је то знање
недовољно да би могли да прате наставу на српском. Међутим, велики број професора је
расположен да страним студентима изађе у сусрет кроз консултације и полагање испита
на енглеском.  Додатно,  у  октобру 2019.  године ни на  једном од два  мастер студијска
програма на енглеском није извођена настава,  тако да је за стране студенте први пут у
зимском семестру 2019/20. године извођен за њих скројен програм, што се потом пренело
као модел и у зимски семестар 2020/21. године.

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 2020. години преко 25 студената је аплицирало на различите програме размене,
од  којих  ће  у  2020/21.  на  размену  отићи  њих  7,  и  то у:  Немачку,  Чешку  Републику,
Француску  и  Слонију  преко  различитих  програма  размене.  Због  пандемије  је  смањен
одзив кандидата заинетерсованих за мобилност с обзиром на то да није било путовања у
2020. И да је настава на свим универзитетима у иностранству била извођена онлајн. Сви
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студенти ФПН који су у тренутку почетка  пандемије  били на размени у иностранству
остали су у кампусима тих универзитета. 

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 о учењу испред
матичне институције потписује надлежни продекан (ОАС) или шеф студијског програма
(МАС и ДАС). 

У оквиру Ерасмус + од 2019. године Република Србија је постала партнерска земља
за  земље  ЕУ,  те  је  у  вези  са  тим  припремљен  предлог  развоја  будуће  сарадње  наше
институције на плану размена. У 2020. години Факултету политичких наука одобрено је
укупно  11  мобилности  –  10  за  студенте   (Универзитет  у  Констанцу  (2),  Универзитет
Сијонс  По  у  Паризу  (2),  Универзитет  у  Грацу  (1),  Универзитет  у  Љубљани  (1),
Универзитет  у  Варшави  (1),  Универзитет  у  Загребу  (1),  Универзитет  у  Брну  (1)  и
Универзите у Скопљу (1)) и једна за професоре (Универзитет у Констанцу). 

7.4. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМИ ИНОВАЦИЈЕ ЗНАЊА

У  оквиру  програма  сталног  усавршавања  на  Факултету  политичких  наука  у
Београду у 2020. години реализован је један специјалистички програм иновација знања (од
постојећих  десет),  и  то Специјалистички  програм  иновације  знања  „Тероризам  и
организовани криминал“. 

Укупан број полазника који је у 2020. години учествовао у програмима иновација
знања  је  13,  што  је  мање  него  претходних  година.  Сви  полазници  имају  дипломе
трогодишњих или четворогодишњих студија и баве се или планирају да се баве пословима
који су сродни специјалистичким програмима које су похађали. 

Иако  Правилник  о  иновацијама  знања  још  увек  није  усвојен,  све  постојеће
процедуре су јасно дефинисане и уредно се примењују. 

8. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

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

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

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

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

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

 индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.
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8.1. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТРИ

У  складу  са  Статутом  Факултета и  Правилником  о  научно-истраживачким
центирма Факултета,  научно-истраживачка делатност се у 2020. години одвијала и у
оквиру следећих научно-истраживачких центара Факултета: 

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

1. Центар за руске студије (ЦРС)

Центар за руске студије се у 2020. години, услед пандемије, ограничио на on-line 
активности. Извођена је настава руског језика и руководилац Центра је учествовао у раду 
неколико научних и стручних конференција и вебинара. Реч је о следећим догађајима: 

- „Особенности политических процессов в современных государств в условиях 
пандемии: исторический опыт, стратегии решения и мир после кризиса“ научни 
скуп у организацији Факултета политичких наука Московског државног 
универзитета М. В. Ломоносов одржан 29. маја 2020. године.

- „Балкан као геополитичко жариште: стари проблеми и нови изазови“ - стручни 
скуп у организацији Центра за евроазијске студије Института за међународну 
политику и привреду (Београд) и Фонда за подршку јавне дипломатије А. М. 
Горчаков одржан, 13. новембра 2020. године.

- Образовательный марафон «Актуальная Россия», стручни скуп посвећен 
промоцији руског језика, 9-10 децембар 2020. 

- „25-лет с момента подписания Дейтонского мирного соглашения“ , научно-стручна
конференција у организацији Дипломатске академије Руске Федерације одржана 
17. децембра 2020.
У току 2020. године библиотека ЦРС-а опремљена је новим насловима које је 

донирала Руска хуманитарна мисија. 
ЦРС ФПН-а је и у 2020. години посредовао у обезбеђивању стипендија за 

последипломске студије српских студената у Руској Федерацији у сарадњи са Руским 
домом у Београду.  
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2. Центар за истраживања у социјаној политици и социјалном раду

Током претходне 2020. године у Центру за истраживања у социјаној политици и 
социјалном раду, реализовани су следећи пројекти:  
1. Пројекат Хоризон 2020 МИГРЕЦ је трогодишњи пројекат изградње капацитета који
финансира Европска унија унутар шеме Хоризонт 2020, чија је вредност 800.000 евра.
Започео  је  1.  октобра  2019.  године.  Циљ  пројекта  је  изградња  водећих  научно-
истраживачких капацитета у области миграција на Факултету политичких наука (ФПН)
Универзитета у Београду (УБ), како би истраживачи УБ ефективно допринели изазовима у
истраживањима,  политикама  и  пракси,  који  произлазе  из  вишеструких  и  повезаних
промена са којима се тренутно суочавају како Србија, тако и Европска унија. У пројекту
учествују чланови сва четири Одељења факултета политичких наука.
2. COST action CA18123 "The Pan-European Family Support Research Network: A bottom-
up, evidence-based and multidisciplinary approach" – европски прокјекат у оквиру COST
акције. Пројекат је одобрен новембра 2018.,  почео је јануара 2019., и планирано је да траје
4 године. Током 2019. године одржана су три састанка, основан је management commitie и
формиране  су  радне  групе,  одређенае  управљачке  структуре  и  делегирана  задужења.
Дефинисани  су  правци  развоја  акције.  Координатор  испред  Србије  и  Универзитета  у
Београду и лидер радне групе 4 (WG4 - Family support workforce skills standards)  је проф.
Невенка Жегарац, у акцију је са ФПН укључена доц др. Анита Бургунд Исаков. 
3.  Пројекат "Co-creation  of  knowledge  and  building  of  expertise  for  the  protection  of
children  affected  by  migration  and  forced  displacement  –  Curriculum  Development -  је
започет у новенмру 2019 годнине, а планирано је да траје до октобра 2020. Пројекат се
спроводи у сарадњи са Уницефом и Комесаријатом за избеглице Републике Србије,  уз
сараднју Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Током 2019.
година урађен је преглед литературе, одржане су фокус групе и интервјуи са око 70 актера
из  релевантних  домаћих  и  међународних  организација  и  професионалаца  које  се  баве
мигрантима,  консултовани  су  доносиоци  одлука,  а  припремљен  је  и  усаглашен
Меморандум о срадњи између ФПН, Уницефа и Комесаријата  за избеглице Републике
Србије.  Пројекат је повезан и са MIGREC HORIZONT 2020 порјектом.  Координатор је
проф.  Невенка  Жегарац,  а  са  Факултета  политичких  наука  су  учествовали  проф.  др
Наталија  Перишић,  доц  др  Анита  Бургунд  Исаков,  доц.  др  Катарина  Лончаревић  и
истраживач-сарадника  МА Виолета  Марковић,  уз  10  млађих истраживача  -   студената
мастер и докторских студија социјалног  рада. 
CEEPUS „Central European Exchange Program for University Studies",програм размене 
у коме су поред Србије заступљене и Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина,Бугарска, 
Хрватска, Чешка Република, Мађарска, Северна македонија, Молдавија, Црна Гора, 
Пољаска,  Румунија, Словенија и Словачка. У овиру ЦЕЕПУС пројекта одржана је 
конференција на којој је учествовало 10 младих истраживача са социјален политиле и 
социјалног рада, а организовала је проф др Наталија Перишић.

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

У току 2020. године, Центар за локалну самоуправу, јавну управу и јавне политике
остварио  је  знатан  број  циљева  утврђених  Програмом  рада  за  2020.  годину,  упркос
компликацијама које је изазвала пандемија корона вируса. Према Програму, циљеви су
били  подељени  у  три  области  рада  Центра  које  се  међусобно  преплићу:  (1)  локалну
самоуправу; (2) јавну управу и (3) јавне политике, иако активности често, као што је и
логично, покривају обједињено све три области.

Јачање  везе  између  институција  јавног  сектора  и  наставног  програма
(сарадња, пракса и израда анализа и студија) - Програмом рада предвиђено да један део
активности рада Центра буде повезан са радом органа државне управе и служби Владе,
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пре  свега  са  Министарством  за  државу  управу  и  локалну  самоуправу  и  Генералним
секретаријатом  за  јавне  политике.  Поред  тога,  током  2020.  године  продубљени  су  и
настављени добри односи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). 
Нажалост  због  пандемије  нисмо  реализовали  уобичајене  студијске  посете  овим
институцијама, али су студенти на основу искустава из претходних година (отворени –
текући јавни проблеми) ипак били у прилици да анализом рада појединих институција,
института,  процеса  одлучивања  и  доношења  одлука  направе  своје  (индивидуалне  или
колективне) радове као вид решавања проблема идентификованих у животу са понудом
могућих решења. Ово видимо као допринос остваривању одрживости програма факултета,
као  допринос  бољој  професионалној  обучености  студената  као  и  успостављању  добре
сарадње наше институције и свих институција јавног сектора.
Поред  тога  током  2020.  године  током  припреме  пројекта  у  оквиру  програма  ИДЕЈЕ,
Фонда за науку Републике Србије успостављени су блиски односи са Градском управом
града Београда и ЈКП Инфостан. 

Међународна  сарадња  -  област  научних  истраживања  и  пројектних
активности  - Током 2020 године настављена је сарадња са Универзитетом у Салцбургу
који је координатор ПоСИГ конзорцијума – првог у Европи који је акредитован у скалду
са Јереванском декларацијом (Еуропеан Аццредитатион Аппроацх). Како је Србија током
2019. године постала програмска земља у оквиру Ерасмус+ програма, одлучено је да се
ФПН односно УБ прикључи конзорцијуму. Са тим у вези обављане су активности које
претходе  пуноправном  чланству  нашег  Факултет  (Универзитета)  у  поменутом
конзорцијуму (припрема курикулума предмета и наставника).
Друга активност која је реализована током 2020. године јесте припрема предлога пројекта:
Смарт Цитиес - Имплементатион оф ИТ Тоолс фор девелопинг Демоцрацy анд упградинг
Qуалитy оф Публиц Сервицес – СмартГов у оквиру позива Програма ИДЕЈЕ Републичког
фонда  за  науку.  Предлог  пројекта  је  припремљен и  послат  у  року,  у  складу  са  датим
упутствима.  Приликом  припреме  пројектна  остварена  је  блиска  сарадња  са  СКГО,
Градском управом и ЈПП Инфостан.  Поред доприноса ових институција  при креирању
пројектне апликације добијена су писма подршке пројекту.

Сарадња  са  међународним  научним  асоцијацијама -  Сарадња  са  ИПСА
(Међународна асоцијација за политичке науке) је морала бити одложена јер је конгрес
померен за 2021 годину. У овом периоду колеге су припремале материјал за прилоге који
се шаљу на радна тела ИПСА. 

Издавачка делатност - У оквиру издавачке делатности објављена је једна књига и
то: Веран Станчетић, Одлучивање у јавном сектору, ФПН и Чигоја 2020.

Конференције  и  скупови -  Захваљујући  сарадњи  са  СКГО,  на  ФПН-у  је
15.10.2020. године одржана трибина у оквиру Европске недеље Локалне демократије под
називом: Локална демократија: изградња поверења, ко-дизајнирање локалне демократије
са грађанима, практиковање отворене управе. На трибини су учествовали представници
СКГО, представници европске делегације, професори и студенти (конференција је била и
он лине доступна).  Више о трибини:  хттп://www.скго.орг/вести/детаљно/2506/оконцана-
трибина-на-фпн-поводом-европске-недеље-локалне-демократије.
Такође, у сарадњи са Групом за анализу и креирање јавних политика и Конрад Аденауер
Фондацијом  организован  је  осми  по  реду  семинар  Дани  јавних  политика.  Семинар  је
организован на платформи Зоом а теме су се односиле на међународне односе, економску
политику и туризам, у условима ЦОВИД-19 пандемије. И овом приликом студенти нашег
и  других  факултета  су  показали  велико  интересовање  за  бројне  атрактивне  теме  са
разноврсним  изазовима  у  решавању  проблема  грађана  у  разним  областима  јавних
политика.

Припрема за израду веб сајта - Током године извршена је припрема за покретање
интернет стране посвећене актуелностима у науци о локалној самоуправи, јавној управи и
јавним  политикама,  како  у  свету  тако  и  код  нас.  Сајт  је  осмишљен  као  подршка  за
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заинтересоване  студенте  и  истраживаче.  На  сајту  ће  бити  представљени  најугледнији
светски  часописи  из  ове  области  (са  линковима  ка  њима).  Поред  тога  на  њему ће  се
налазити и информације о новим објављивањим студијама и књигама из ове области, како
домаћих тако и иностраних аутора.

Осврт  на  услове  и  резултате  рада -  Иако  Центар  у  току  2020.  године  није
обезбедио  финансијска  средства  кроз  своје  активности,  активности  чланова  Центра  су
биле бројне и у функцији унпређења рада Центра и јачања угледа Факултета у стручним и
научним круговима. 

Са друге стране Центар нема свој простор, и све активности се реализују из личних
средстава чланова центра.  Факултет политичких наука, није имао посебних трошкова у
вези са радом Центра. Такође, руководилац и председник Центра изражавају наду да ће
управа Факултета кроз успешну реализацију пројеката Центра, показати више разумевања
да Центар у будућности добије и адекватан простор на Факултету, што је нужан услов
његовог даљег јачања и позиционирања,  као и успешног рада и сарадње са младим и
талентованим студентима основних, мастер и докторских студија.

4. Центар за студије рода и политике

Током 2020.  године,  Центар за студије  рода и  политике је  смањио обим својих
активности због епидемије, али највећи број активности је остварен:
1. Објављен је нови број научног часописа који издаје Центар за студије рода и политике 
Факултета политичких наука Генеро: часопис за феминистичку теорију и студије 
културе, број 24/2020, ISSN: 1451-2203 (штампано издање), ISSN: 2620-181X (Онлајн 
издање) (децембар 2020).
2. Сајт часописа је редовно одржаван: http://generojournal.org (период: јануар–децембар 
2020).
3. Центра за студије рода и политике Факултета политичких наука је и током 2020. године 
био институционални партнер у европској мрежи AtGender: The European Association for 
Gender Research, Education and Documentation: https://atgender.eu/membership/institutional-
members/  (период: јануар–децембар 2020).
4. Часопис Генеро и остала издања Центра за студије рода и политике су представљени на 
научној конференцији коју је организовао Етнографски институт САНУ под 
покровитељством Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу 
(UNESCO) под називом Научнице у друштву (период: 11–13. фебруар 2020). Центар је том
приликом поклонио своја издања библиотеци Етнографског института САНУ.
5. Часопис Генеро је од априла 2020. године индексиран у ЕРИХ Плус бази: 
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=494952  

Од планираних активности за 2020. годину једино није остварено представљање 
Центра за студије рода и политике и часописа Генеро на међународној конференцији 
AtGender Spring Conference 2020: Caring in Uncaring Times у организацији Middlesex 
University, London and AtGender network, која је требало да буде одржана у периоду од 13. 
до 15. маја 2020. године на Универзитет Мидлсекс у Лондону. Због пандемије, 
конференција је отказана и само су одржана предавања по позиву преко zoom платформе.  

5. Центар за студије културе
Током  2020.  године у Центру за Студије културе је заједно са издавачком кућом

Ковачница прича издао књигу Sto društvenih inovacija iz Finske: kako je Finska postala to što
jeste  -  političke,  društvene  i  inovacije  iz  svakodnevice Илка  Таипалеа  (Ilkka  Taipale)  са
предговором председника Финске  Sauli  Niinistö-a. Књига је  издата  крајем 2020. године
(ISBN  -  978-86-80766-12-6;  COBISS.SR-ID  –  18718217)  и  доступна  је  у  библиотеци
Факултета политичких наука. Промоција књиге, у којој се очекује учешће суиздавача и
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амбасаде Републике Финске предвиђа се за период након попуштања мера превенције од
заразе вирусом корона. 

6. Центар за медије и медијска истраживања

Центар за медијска истраживања реализовао је истраживачки пројекат 
Информисање у дигиталном окружењу у Србији. Пројекат је спроведен према 
методологији усклађеној са компаративним истраживањем Digital News Project којим 
координира Reuters Institute for the Study of Journalism sa Univerziteta Oksford. Пошто 
Србија није укључена у овај пројекат који се реализује у око 40 земаља од 2012. године,  
Центар је самостално урадио истраживање у сарадњи са BBC World Service који је 
финансијски подржао пројекат. Истраживање је каснило због избијања епидемије Цовид-
19, па је емпиријски део, који је обавила истраживачка агенција  IPSOS Strategic Marketig, 
уместо у марту, спроведен током јула и августа. Ово је прво  целовито истраживање о 
медијским навикама различитих публика у дигиталном информативном окружењу  у 
Србији. Резултати истраживања представљени су на панел дискусији која је одржана  у 
Медија центру УНС-а и онлајн. Инфромације о панелу доступни су овде:  
http://centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/vesti/ а резултати истраживања доступни су овде: 
http://centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/informisanje-u-digitalnom-okruzenju-u-srbiji/

Центар је учествовао у Глобалном медијском мониторингу „Who Makes the News“  
који се спроводи сваке пете године у више од 100 земаља према јединственој 
методологији.  Прикупљање, припрема и унос података реализовани су у периоду 
септембар-децембар 2020. године. Истраживачки тим чинили су студенти и студенткиње 
мастер и докторских студија. Пројекат је рађен волонтерски,  а финансијску подршку за 
презентацију глобалних резултата  истраживања који се очекују у 2021. години обезбедиће
Медијско одељење Мислије ОЕБС у Србији.  
Подаци о истраживачком тиму за Србију доступни су овде: 
https://www.facebook.com/Global.Media.Monitoring.Project/photos/a.560955847276645/35335
07273354806

8.2. РАД НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА

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

Истраживачи ФПН учествују у 13 научно-истраживачких тематских пројеката које
финансира Министарство просвете,  науке и технолошког развоја Републике Србије као
једну целину тј. као један пројекат. 

Истраживачка  структура  јача  из  године  у  годину,  ангажовањем  и  примањем  у
звање  нових  истраживача-приправника  по  основу  постојећег  пројекта  Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Реч је о докторандима који уписују прву годину
студија, а који су запослени на ФПН-БУ при чему исти учествују у извођењу наставе и
јачању научног потенцијала ФПН-БУ кроз објаљене научне радове у научним часописима.
Факултет се, посебно у условима пандемије COVID-19 вируса, изузетно брзо прилагодио
новонасталим околностима и организовао on-line наставу на свим нивоима студија као и
скпове и конференције пребацио на on-line одржавање. Факултет је током 2020 године
уложио средства за куповину 21 лаптоп рачунара који су значајно да унапреди извођење
наставе  кроз,  на  овај  начин  унапређење  помоћне  инфраструктуре,  као  и  лиценнце  за
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платформу  ЗООМ  за  50  истраживача/наставника  у  циљу  даљег  унапређења  он-лине
наставе у специфичним условима пандемије. 

Нови пројекти на које су конкурисали истаживачи/наставни кадар Факултета, и 
који су добијени указује да Факултет поседује капацитет за привлачење средстава 
истраживачких фондова. 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. 

Можемо слободно рећи, да су истраживачице и истраживачи ФПНа, упркос 
ситуацији са пандемијом ЦОРОНА вирусом, успели да реализују активности предвиђене 
Планом рада за 2020. годину и то показују следећи резлтати. Од 1. јануара до 31. децембра
2020. године одржано је укупно 66 догађаја од тога: 13 конференција, научних скупова и 
округлих столова (+ 1 округли сто „Дијалог о изборима 2020“); 17 трибина и дискусија; 11
предавања и промоција; 11 школа, семинара и радионица; 4 посете/онлајн гостовања 
званичника; 7 споразума/меморандума о сарадњи; 3 доделе награда.
Током 2020. године публиковано је десетак књига, монографија и зборника и то: Тридесет
година обновљеног вишепартизма у Србији-(не)научене лекције: зборник радова са 
научне конференције Тридесет година обновљеног вишепартизма у Србији-(не)научене 
лекције; Медији, новинарство и Европска унија; Европска диференцирана унија; Двадесет 
година 5. октобра: зборник радова са научне конференције Двадесет година 5. октобра 
(2000-2020) одржане 06.10.2020. на Факултету политичких наука Универзитета у 
Београду. У 2020. години публикована су и два броја научног часописа „Годишњак 
ФПН“, два броја часописа „Journal of Regional Security“, три броја часописа „ЦМ – 
Управљање коминицирањем“, три броја часописа „Политичке перспективе“ и један број 
часописа "Генеро", у којима су објављени радови настали на пројекту, као и десет књига 
истраживачица и истраживача који су ангажовани на пројекту.

Резултати се могу видети и на основу коришћених база цитираности (Scopus, Web 
of Science) где је укупна цитираност за 2020. годину 16, а за све године реализације овог 
пројекта 522. Најцитираније групе су: политикологија,међународне студије, студије 
новинарства и студије социјалне политике и социјалног рада. 

ФПН je институција која је изузетно препозната и призната у широј јавности. 
Факултет води press kliping, а током 2020. године било је више од 1200 медијских објава 
које су се односиле на рад институције, рад појединих истраживача као и медијских изјава
истраживача/наставника у коментарисању најзначајнијих друштених односа у Републици 
Србији, региону, Европи као и на глобалном/светском нивоу.

9.    МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

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

Међууниверзитетска  и  међународна сарадња одвијала  се  у  неколико  праваца,  а
нагласак је и у 2020. години био на пројектима које финансира Европска унија. Пандемија
корона вируса захтевала је прилагођавање начина рада, па су пројектне активности које се
захтевале путовања или одржане online или одложене за каснијe фазe пројекaта. 
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А. Учешће  у  пројектима  у  области  образовања  и  истраживања које  финансира
Европска унија

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

Велике Британије, добијен 2019. године. 
Пројекат MIGREC усмерен је на подизање капацитета у области студија миграција

на  нашем  факултету.  Међу посебне  циљеве  спадају  оснивање Центра  за  истраживање
миграција,  интеграције  и  управљања (Migration,  Integration  and  Governance  Research
Centre  –  MIGREC),  израда  програма  докторских  студија  у  области  миграција  и
организовање различитих шема размене наставног особља и докторанада. Шеф пројекта:
проф. др Наталија Перишић.
Координатор овог трогодишњег пројекта је ФПН, а партнери су Универзитет у Шефилду
из Велике Британије, Фондација за европску и спољну политику (ELIAMEP) и Центар за
истраживања у југоисточној Европи (SEERC) из Грчке. 
Уз одобрење надлежног службеника Европске комисије и Савета ФПН, део неутрошених
средстава за путовања која су због пандемије морала да буду отказана преусмерен је на
набавку методолошког софтвера NVivo. 
Средњорочни извештај Европској комисији за период од почетка пројекта до 31.12.2020.
године је у припреми и биће предат на време.

- Еразмус+  К2:  пројекат  ReNewEurope  .  Апликација  је  припремљена  и
предата 

у  марту/априлу  2020,  у  ванредним  условима  због  пандемије,  a  пројекат  је  одобрен  у
августу.
On-Wheels  summer school  for Balkan/Central  and Eastern Europe trans-border  history and
politics /  Ponovno upoznavanje 'nove Evrope' - letnja škola balkanske prekogranične istorije i
politike/  званично је почео 1.12.2020. године. Координатор је Универзитет у Варшави, а
партнери  су  ФПН,  Свеучилиште  у  Загребу,  Трансилванијски  универзитет  у  Брашову,
Румунија,  Католички  универзитет  Петер  Пазмањи  из  Будимпеште  и  невладина
организација Фондација Pax Rhodopica из Бугарске. Трајање пројекта је 28 месеци. Шеф
пројекта: доц. др Ивана Радић Милосављевић.  Kick-off састанак одржан је на платформи
Zoom, а у току је процедура потписивања партнерског уговора.

Сви Еразмус+ пројекти сада се раде преко Универзитета у Београду, кроз 
платформу Mobion (К1) или преко надлежних служби (К2 и остали пројекти), уз помоћ и 
техничку подршку запослених на Факултету (Гордана Ристић за К2 и Жан Моне мреже, 
Ивана Илић-Шундерић за К1 пројекте).

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

Б. Заједнички међународни програми мастер студија
Нажалост, ни на једном од два факултетска мастера на енглеском језику није било 
уписаних студената.

В. Остали пројекти у току
- DRONe, уз финансијску подршку Aмбасаде САД у Београду – формирање online

базе   Интернет  страница  са  лажним вестима  и  непоузданих  извора  вести.  Шеф
пројекта: доц. др Александра Крстић.

- UNESCO  -  Media  and  Information  Literacy  in  Southeast  Europe  in  function  of
Development of Critical  Thinking and Advocacy of the Youth, са универзитетима у
Сарајеву и Подгорици. Шеф пројекта: доц. др Ана Милојевић.
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Г. Билатерални споразуми
- На захтев Ректората, билатерални споразум са Sciences Po пренет је 2016. године на

ниво унивезитета ради аплицирања за финансијску подршку мобилности у оквиру
програма Ерасмус К1. 

Д. Остали облици сарадње
- Предавања  иностраних  професора,  амбасадора  акредитованих  у  нашој  земљи  и

других  гостију,  организовање  промоција  књига,  трибина,  округлих  столова:
активности није било могуће спровести због епидемиолошких мера.

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

језик, као и обрада и слање докумената на нострификацију у иностранству. Ова услуга је
веома тражена, с обзиром на то да све већи број наших студената одлучује да се укључи у
неки од програма размене или да каријеру започне у иностранству. 

Факултет пружа административну подршку приликом аплицирања за конкурсе за
пројекте које финансира Европска унија.

10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТА

10.1. РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР
С  обзиром  на  глобалну  пандемију  корона  вируса, фокус  рада  Рачунарског  центра
Факултета политичких наука 2020. године био је реализација онлајн наставе. 

Онлајн настава

Од марта 2020. године на Факултету се спроводи онлајн настава и то путем три
платформе: Zoom, Ms Teams и Moodle. Током ванредног стања је за потребе одржавања
онлајн  наставе  набављено  20  лиценци  Зум  (Zoom) апликације  за  видео-конференције.
Такође, у фокус је поново стављен Ms Teams, као и РЦУБ-ова онлајн платформа Moodle.
Microsoft Teams је дигитално чвориште које интегрише разговоре, садржај и апликације
који су потребни факултету ради боље сарадње и веће ангажованости. Рачунарски центар
ФПН је још током 2017. године омогућио употребу целокупне Офис 365 платформе, чији
је MS Teams део, како наставницима, тако и студентима.

С почетком новог семестра, Факултет је набавио још 20 Зум (Zoom) лиценци.

Сву  потребну  администрацију  Зум  лиценци,  као  и  Офис  365  пакета  обавља
Рачунарски  центар.  Такође,  пружана  је  корисничка  помоћ  у  раду  са  било  којом  од
поменутих платформи, како наставном особљу тако и студентима.

Радне станице

На Факултету политичких наука у употреби су 192 десктоп раднe станице, од чега
су 3 Apple рачунари, 21 се налази у Интернет учиниоци, 21 се налази у слушаоницама и
служи за потребе наставе, 10 у библиотеци за потребе претраге књига,  а остали рачунари
су распоређени по кабинетима и користе се у раду наставног и ваннаставног особља. У
употреби су и 122 лаптоп рачунара.

Током  године  је  извршена  набавка  компјутерске  опреме,  с  посебном  пажњом
усмереном  на  набавку  лаптоп  и таблет  рачунара,  како  би  се  првенствено  наставном
особљу  омогућио  квалитетнији  рад  од  куће.  Набављена  су  24 лаптоп  рачунара  са
оперативним  системом  Windows  10  Pro,  и  3 Apple  лаптоп  рачунара.  Сва  опрема  је
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конфигурисана и распоређена за даљу употребу. Осим лаптоп рачунара набављено је и 7
таблет рачунара, 9 web камера, микрофони, слушалице и остала пратећа опрема неопходна
за реализацију препорученог онлајн начина рада.

Слушаонице 

Факултет  располаже са  22  слушаонице за  наставу.  20  слушаоница  има
унифицирану рачунарску опрему која подразумева: десктоп рачунар HP Compaq 8000 Elite
SFF  E8400  са  LCD  HP  21,5“  мониторима  и  оперативним  системом  Windows  10.  Све
слушаонице располажу и са пројекторима, белим таблама и платнима. Факултет поседује
и две паметне табле.  Једна је инсталирана у  слушаоници 8.  У питању је  интерактивна
табла Hitachi, StarBoard FX-TRIO-77E.

Током године  извршена  је  набавка  два  система  за  видео конференције  Logitech
Group. Један систем је остао мобилан, а други је инсталиран у професорској читаоници.
Извршено је и комплетно опремање Слушаонице 13.

Садашњи распоред аудио-видео опреме је следећи:

Пројектор Платно Бела табла
Амфитеатар SONY EW435 ДА НЕ

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

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

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

Мрежна инфраструктура 

У нашем дата центру се налази девет хардверских сервера.

На два хардверска сервера инсталирано је  7 виртуелних сервера. На серверу  IBM
x3550  M4 налазе  се:  SEP –  Symantec  Endpoing  Protection; racunovodja –  Pantheon  5.5
datablab  business  operating  system;  mail-new –  mDeamon mail  сервера  са  SecurityPlus
антивирус и антиспам решењем за заштиту електронске поште; white-new – web, DNS ).
Сервер Fujitsu Primergy RX2530 M1 проширен је са 6 SAS хард дискова, чиме је добијен
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дупло већи простор. Тренутно се на овом виртулном серверу налази: green – backup AD,
DNS; FIS – студентска база података; radius – radius). 

Рачунарски  центар  тренутно  администрира  15  различитих  серверских  система,
MikroTik рутер, као и стари Cisco ruter и 17 управљивих свичева.

Хардверски сервери

Модел сервера ОС Сервиси Име
ервера

Комада

1 Fujitsu  Primergy  RX2530
M1

Hyper-V Virtual server rx2530 1

2 IBM x3550 M4 Hyper-V Virtual server blue 1

3 INSPUR Hyper-V Virtual server black 1

4 Dell Power Edge 1800 Windows server 
2008

stari mail 
server

fpn-mail 1

5 HP Proliant ML110 Windows server 
2008

AD, DNS raven 1

6 Server Sun Fire X2100 CentOS ftp pink 1

9 QNAP TS-531 Linux backup qnap 1

УКУПНО: 7

Факултетски сајт
Сајт Факултета се током ове пандемијске године показао као незаменљиво средство

информисања,  због  чега  су  запослени  у  рачунарском  центру  радили  на  његовом
проширењу, израдом додатних одељака. Најпосећенији је свакако одељак Онлајн настава,
који омогућава већу прегледност.  Велику запаженост има и одељак  Конектас,  као део
интерактивне мрежне платформе Конектас која је током ове године окупила практичаре,
наставнике и студенте социјалног рада и социјалне политике у Србији  за шта су добили и
међународна признања. 

Лиценциран софтвер

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

Као  заштита  од  вируса  на  радним  станицама  користи  се  Symantec  производ,
Symantec  Endpoing  Protection.  Oвим  прозводом  је  постигнута  централизација,  као  и
аутоматско  ажурирање  антивирус  дефиниција.  Symantec Endpoint Protection интегрише
Symantec AntiVirus са  напредним  техникама  откривања  и  елиминисања  злонамерног
софтвера. И на Факултету се показао успешан кроз вишегодишњу употребу.

 Na mail серверу  је  такође  лиценцирани  софтвер – mDeamon и  SecurityPlus  for
Mdaemon, који зауставља вирусе и нежељене поруке на свој долазној и одлазној пошти.

Запослени у компјутерском центру 

Запослени у рачунском центру обављају низ текућих активности, као што су: 
2. свакодневно ажурирање информација на сајту факултета, 
3. подршка крајњим корисницима за све врсте апликација, 

   35



4. подршка мултимедијалним предавањима, 
5. решавање софтверских и хардверских проблема, 
6. одржавање хибридног LAN-а на системском и корисничком нивоу, 
7. одржавање система обједињених комуникација, 
8. заштита  мреже  од  различитих  врста  претњи  (вируса,  спама,  напада  споља  и

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

на факултету, 
12. набавка компјутерске опреме и потрошног материјала, 
13. креирање  стратегије  развоја  ИТ сектора  и  политике  употребе  ИТ ресурса на

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

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

10.2. БИБЛИОТЕКА

У 2020. години Библиотека Факултета политичких наука упркос специфичним 
околностима новонасталом ситуацијом услед епидемије наставила је са својим редовним 
активностима.

Редовне обављане активности библиотеке у 2020. години су: рад са корисницима; 
издавање књига; резервације, продужење рокова, опомене; набавка литературе; инвента-
рисање, сигнирање, каталогизација; ажурирање каталога и израде персоналних 
библиографија у систему COBISS; претраживање база података електронских часописа 
и е-књига, организовање предавања и обука у вези са упознавањем корисника са 
напредним претраживањем база података електронских часописа и е-књига; сарадња са 
сличним организацијама и центрима на Факултету политичких наука; одржавање Регистра
истраживача Србије ФПН; додела УДК бројева.

Набавка библиотечких јединица за 2020 - Фонд библиотеке обогаћен је са 250 
наслова монографских публикација путем поклона од стране професора и корисника, а 
највећим делом сарадњом са матичном библиотеком Универзитетском библиотеком 
Светозар Марковић преко које смо са њихових листа дупликата књига добијали одређене 
наслове које одговарају типу наше библиотеке. У 2020. години библиотека путем 
куповине није набавила ниједну књигу. Стање фонда: 74103 јединицa. Прилив 
претплаћених часописа је био редован, као и часописа које добијамо системом размене. 

Коришћење библиотеке - Број нових чланова у 2020. години је 77. Ове године 
због специфичне епидемиолошке ситуације студенти од увођења вандредног стања 
средином марта 2020. године нису користили читаоницу на спрату, као ни читаоницу у 
делу са фондом библиотеке. Обављане су редовне активности у вези са радом са 
корисницима и повећан је број резервација у околностима онлајн наставе.
Библиотека на сајту факултета има своју страницу са основним информацијама, као и 
електронским каталогом и неколико пута је ажурирана. Студенти су користили 
рачунарску опрему у читаоници у сврху претраге каталога као и скенер за потребе израде 
докумената. Библиотека је у току целе године издавала потврде о раздужењу као део 
студентске документације на крају или при прекиду студирања. Корисници библиотеке су 
и професори у пензији, друга лица и институције као и гостујући професори. Треба 
напоменути да библиотекари редовно дају информације екетронском поштом и 
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телефонским путем. Библиотека се придржавала епидемиолошких мера у складу са 
препорукама Кризног штаба.

Коришћење електронских база часописа и књига - Поред редовног и 
дугогодишњег претплаћивања на базу „Political Science Complete” и промовисања ресурса 
преко брошура и на веб страни факултета, били смо претплаћени током целе 2020. године 
и на базу електронских чланака „World Politics Review”. У склопу тога одржано је и 
неколико индивидуалних обука за коришћење база. Обука је информативне природе, 
упознаје студенте са могућностима база - о приступу базама, отвореном приступу и 
напредним техникама претраживања. 5. новембра 2020. године у сарадњи са Екслибрисом 
и EBSCO одржан је вебинар “Reliable Sources to Support your Political Sciences Studies” 
намењен студентима и професорима са 25 учесника. EBSCO предавач Каролина Подолска 
је говорила на тему како да корисници напредно претраже базе података како би добили 
најрелевантније резултате потребне за истраживања, као и како да користе е-књиге на 
мрежи и ван ње. Вебинар је одржан на енглеском језику.

Персоналне библиографије истраживача - У библиотеци се перманентно ради на
попуњавању библиографија наших професора, асистената и стручних сарадника. Сви 
радови који се од стране наставника донесу у библиотеку се уносе у базу, тако да је 
библиографија аутоматски доступна online и ажурирана у систему COBISS.

Међубиблиотечка позајмица - За потребе корисника и наставног особља 
Факултета међубиблиотечком позајмицом из других библиотека  позајмљено је 16 књига. 
Другим библиотекама широм земље поштом је послато око 30 публикација.

Обука запослених - Библиотекар Жељко Димитријевић у фебруару 2020. године 
похађао је курс „Употреба програмске опреме COBISS3/Фонд - серијске публикације“ и 
добио лиценцу за област серијских публикација. Стипендија за похађање програма 
размене ненаставног особља “ERASMUS+” за коју је Реткорат Универзитета у Београду 
предложио библиотекара Жељка Димитријевића, а требао бити одржан на Универзитету у 
Гранади, одложен је за 2021 годину.

11. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА

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

11.1. Студентски живот

Студентске организације

У складу са модернизацијом и реформом наставно-научног процеса, на факултету
се  одвија  врло  интензиван  и  развијен  студентски  живот  који  чине  самоорганизовани
студенти кроз  Студентски парламент ФПН и бројне студентске невладине организације
које  делују на факултету,  као  и три студентска  електронска медија:  Студентски  радио
„Слушаоница  6“,  Студентски  лист  „Политиколог“ и  Студентска  ТВ  редакција  „Јавна
одбрана“.

На Факултету политичких наука одвија се веома активан студентски живот  који
испуњавају бројне  студентске организације својим догађајима.  Током школске 2019/21.
године  студентске  организације  учествовале  су  у  промоцији  и  процесу  уписивања
студената  на  факултет,  организовале  су  бројне  акције  и  догађаје  као  што  су  трибине,
гостовања  или  хуманитарне  акције.  Тренутно  на  Факултету  политичких  наука  делују
следеће организације:
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1. Европски студентски форум
2. Тимска иницијатива младих
3. Студентска унија Факултета политичких наука
4. Српски политички форум 
5. Дебатни клуб 
6. Клуб студената Факултета политичких наука

            7. Унија студената социјалног рада

Студентски парламент

Студентски  парламент је  самосталан  орган  Факултета политичких  наука
посредством којег  студенти  остварују  и  штите  своја  права  и  интересе.  Студентски
парламент чини  везу  студената  и  Управе  Факултета  политичких  наука.  Студентски
парламент  се  бави  студентским  правима,  решавањем  бројних  студентских  питања  и
питањима у вези са побољшањем услова студирања. Поред тога, Студентски парламент
учествује у представљању факултета, организацији додела награда и свечаних пријема на
факултету.
 Тренутни сазив Студентског парламента има 25 чланова. Избори за наредни сазив
одржани су у јуну 2020. године и мандат изабраних чланова започиње у октобру 2020.
године и  траје  до октобра 2022.  године.  Осим тога,  Студентски  парламент делегира и
одређени број чланова из реда студената у органе Факултета политичких наука, где су
представници  из  реда  студената  током  школске  године  учествовали  у  раду  појединих
органа Факултета  (четири члана за  Савет,  двадесет  и једног  члана за  Научно-наставно
веће, по два члана за Дисциплинску и Етичку комисију, седморо чланова за Одељење за
новинарство и комуникологију, по четворо чланова за Одељење за међународне студије и
Одељење  за  социјалну  политику  и  социјални  рад,  шесторо  чланова  за  Одељење  за
политикологију, по четворо чланова за Катедру за новинарство и Катедру за политичку
социологију, по једног члана за Комисију за обезбеђење квалитета и Комисију за праћење
и унапређење наставе, двоје чланова за Комисију за реакредитацију студијског програма и
по једног члана за Комисију за основне студије и Комисију за вредновање ваннаставних
активности).  Студенти  Факултета  политичких  наука  поред  представника  на  самом
факултету,  имају представнике  и у Студентском парламенту Универзитета  у Београду.
Сходно броју студената нашег факултета, студенти Факултета политичких наука имају два
представника  у  Студентском  парламенту  Универзитета  у  Београду.  Током  прошле
школске  године,  представници  Факултета  политичких  наука  обављали  су  високе  и
значајне функције у Студентском парламенту Универзитета у Београду. Наши студенти
активно су учествовали и у раду комисија и задужбина Универзитета у Београду. 

Осим заступаља интереса студената и сталне борбе са законским променама које
готово сваке године доносе нове изазове, Студентски парламент остварује своје циљеве
акцијама и пројектима које спроводи самостално или у сарадњи са другим студентским
парламентима  факултета  Универзитета  у  Београду,  невладиним  организацијама  или
државним институцијама. Студентски парламент пружа подршку свим организацијама са
Факултета политичких наука у спровођењу пројеката и организацији различитих научних,
едукативних и осталих активности.

11.2. Издавачка делатност

Издавачка  делатност  Факултета  и  проширење  сарадње  с  водећим  издавачким
кућама као и стварање услова за формирање библиотечко-информционог центра важан су
део општих оквира који стварају услове за развој академског и истраживачког језгра куће.
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Током 2020. године публиковано је неколико књига, монографија и зборника и то: 
1. Тридесет година обновљеног вишепартизма у Србији-(не)научене лекције: зборник 
радова са научне конференције Тридесет година обновљеног вишепартизма у Србији-
(не)научене лекције, 2. Медији, новинарство и Европска унија, 3. Европска 
диференцирана унија, 4. Двадесет година 5. октобра: зборник радова са научне 
конференције Двадесет година 5. октобра (2000-2020) одржане 06.10.2020. на Факултету 
политичких наука Универзитета у Београду.

У 2020. години публикована су и два броја научног часописа „Годишњак ФПН“, 
два броја часописа „Journal of Regional Security“, три броја часописа „ЦМ – Управљање 
коминицирањем“, три броја часописа „Политичке перспективе“ и један број часописа 
"Генеро", у којима су објављени радови настали на пројекту, као и десет књига 
истраживачица и истраживача који су ангажовани на пројекту.

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

11.3. Квалитет рада ФПН

Комисија за унапређење квалитета рада ФПН се бавила унапређењем постојећих
механизама  за  процену  квалитета  –  упитника  за  наставнике  и  сараднике,  ненаставног
особља, студената и студената који су завршили своје студије.  Питања из упитника ће
имати за циљ да процене квалитет водећи се постојећом Стратегијом квалитета рада ФПН.
С обзиром на то да је у току припрема реакредитације ФПН и свих студијских програма, у
2020. је почела израда новог извештаја о самовредновању за период 2018-2020. 

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

Од 1. јануара до 31. децембра 2020. године одржано је укупно 66 догађаја (на 
Факултету политичких наука Универзитета у Београду и онлајн) и 1 округли сто „Дијалог 
о изборима 2020“.

Од тога:

 13 конференција, научних скупова и округлих столова (+ 1 округли сто „Дијалог о 
изборима 2020“);

 17 трибина и дискусија;
 11 предавања и промоција;
 11 школа, семинара и радионица;
 4 посете/онлајн гостовања званичника;
 7 споразума/меморандума о сарадњи;
 3 доделе награда.
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Конференције, научни скупови, округли столови

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Комеморативни скуп
поводом смрти проф.

др Смиље Тартаље

22.1.
2020.

слушаониц
а 3

Говорници: проф. др Веселин Кљајић
(ФПН), проф. др Илија Вујачић

(ФПН), проф. др Неда Тодоровић
(ФПН)

Комеморативни скуп
поводом смрти проф.

др Ивана
Радосављевића

28. 1.
2020.

слушаониц
а 3

Говорници: проф. др Драган Р. Симић
(ФПН), проф. др Милан Јовановић

(ФПН)

Национална
конференција
„Унапређење
компетенција

стручних радника у
центрима за социјални

рад у примени мера
популационе

политике“

10. 2.
2020.

амф
итеа
тар

Организатор: Комора социјалне
заштите, Кабинет министра без

портфеља задуженог за демографију и
популациону политику; Говорници:
проф. др Драган Р. Симић (ФПН),

Славица Ђукић Дејановић
(Министарство без портфеља
задуженог за демографију и

попуалациону политику), проф. др
Мирослав Бркић (ФПН), Ивана

Јакшић (ФПН), Сандра Перић (Комора
социјалне заштите)

Округли сто на тему
„Проширење ЕУ у

вакууму
безидејности”

12. 3.
2020.

слушаониц
а 3

Организатор: ФПН; Говорници: проф.
др Слободан Самарџић (ФПН), проф.

др Бојан Ковачевић (ФПН), Миша
Ђурковић,  Милан Игрутиновић,

Душко Лопандић, Милорад Ступар, др
Владимир Међак, проф. др Душан

Павловић (ФПН), Александар
Петровић, Бошко Мијатовић, проф. др

Саша Милошевић (ФПН)

„Демократска права и
грађанске слободе за

време пандемије
Корона вирусом –

Постоји ли опасност
од аутократизације? ”

8.5.
2020.

Zoom
платформа

Организатори: Центар за демократију
Факултета политичких наука и

Фондација Ханс Зајдел
Говорници: проф. др Флоријан Бибер

(Универзитет у Грацу), проф. др
Даница Финк – Хафнер (Универзитет

у Љубљани), проф. др Горан Чулар
Факултет политичких знаности

Универзитет у Загребу), проф.др
Дамир Капиџић (Факултет

политичких наука Универзитет у
Сарајеву), др Јована Маровић

(Политикон мрежа у Црној Гори),
проф.др Ненад Марковић ( Правни

факултет Универзитета Свети Кирило
и Методије, Северна Македонија),

проф. др Бехљуљ Бећај ( Департман
политичких наука Косово и

Метохија), проф. др Славиша Орловић
(ФПН), проф. др Душан Павловић

(ФПН)
Организатор: Волентерски сервис
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 „Добре иницијативе
заступања унутар
система социјалне

заштите током
пандемије вируса

корона“

29.5.
2020.

Zoom 
платформа

КонекТаС (ФПН)
Говорници: Татјана Каткић Станић

(Министарство за демографију,
обитељ, младе и социјалну политику

Република Хрватска),  заменик
Омбудсмана за дјецу Републике

Српске мр Јованка Вуковић, доц. др
Андреа Пухалић (ФПН Универзитет у

Бањој Луци), Живорад Гајић
(Удружење стручних радника

социјалне заштите), председница
Коморе социјалне заштите Сандра
Перић, социјални радник Марко

Синђић, Софија Недељковић ( Унија
студената социјалног рада)

„Дијалог о изборима
2020. године“ 11.6.

2020.
Хотел Зира

Организатор: ФПН и Фондација за
отворено друштво

Говорници:  декан проф. др Драга Р.
Симић (ФПН), диретктор Фондација

за отворено друштво Милан
Антонијевић, проф. др Зоран Крстић
(ФПН), проф. др Славиша Орловић
(ФПН), проф. др Ђорђе Павићевић
(ФПН), проф. др Марко Симендић

(ФПН), проф. др Душан Спасојевић
(ФПН), Раша Недељков (ЦРТА), проф.
др Милан Јовановић (ФПН), проф. др
Зоран Стојиљковић (ФПН), др Деспот

Ковачевић (ФПН), проф. др Стеван
Лилић (Правни факултет

Универзитета у Београду), Бојан
Клачар (ЦЕСИД), проф. др Предраг

Димитријевић ( Правни факултет
Универзитета у Нишу), др Владими

Ђурић (Институт за упоредно право),
др Петар Матић (Институт за

политичке студије), доц. др Душан
Вучићевић (ФПН), проф. др Дејан

Миленковић (ФПН), Немања Ненадић
(Транспарентност Србија).

„Тридесет година
обновљеног

вишепартизма у
Србији: (не) научене

лекције“

3.7.
2020.

слушаониц
а 1

Организатор: Центар за демократију
ФПН, Фондација Ханс Зајдел 
Говорници: проф. др Славиша

Орловић (ФПН), Дагмар
Константиновић (Фондација Ханс
Зајдел), проф. др Владимир Гоати,
проф. др Милан Јовановић (ФПН),
доц. др Душан Вучићевић (ФПН),

проф. др Зоран Стојиљковић (ФПН),
проф. др Душан Спасојевић (ФПН),
асист. др Деспот Ковачевић (ФПН),

проф. др Ирена Пејић (Правни
факултет Универзитет у Нишу), проф.

др Јован Комшић ( Еконосмски
факултет Универзитет у Новом Саду),
проф. др Маријана Пајванчић (Правни
факултет Универзитет у Новом Саду),
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доц. др Јелена Лончар (ФПН), проф.
др Милош Бешић (ФПН), проф. др

Душан Павловић (ФПН), докторанд
МА Јасмин Хоџић

Сабор политиколога
2020: политичке

последице пандемије

26 -
27. 9.
2020.

Факултет
политички

х наука

Организатор: Удружење за политичке
науке Србије;
Говорници:  студенти  докторских
студија  ФПН  Иван  Миловановић,
Лука Петровић, Наташа Милошевић и
Страхиња Обреновић. 
Зоран  Стојиљковић  (ФПН),
Александар Ковачевић (ФПН), Алпар
Лошонт (Универзитет у Новом Саду;
САНУ),  Александар  Ђенић  (ФМК),
Мила  Бајић  (Централноевропски
универзитет  у  Будимпешти),  Јерина
Милутиновић  (Институт  за  европске
студије),  Данка  Нинковић  Славнић
(ФПН),  Зорица  Мршевић  (Институт
друштвеинх  наука),  Миљана
Ђурчевић  Цуцић  (фПН),  Валентина
Петровић  (Институт  Европског
универзитета  у  Фиренци),  Велдин
Кадић  (ФПН  универзитета  у
Сарајеву),  Зоран  Лутовац  (Институт
друштвених  наука),  Горан
Калуђеровић  (Војвођанска
политиколошка  асоцијација),  Душко
Трнинић  (ФПН  универзитет  у
Бањалуци),  Немања  Ђукић  (ФПН
универзитет  у  Бањалуци),  Милица
Ресановић  (Филозофски  факултет
универзитета  у  Београду),  Стефан
Јанковић  (Филозофски  факултет
универзитета  у  Београду),  Душко
Радосављевић  (Факултет  за  правне  и
пословне  студије  др  Лазар  Вркатић),
Тијана  Перић  Дилигенски  (Институт
за  политичке  студије),  Марко
Симендић  (ФПН),  Јасмин  Хасановић
(ФПН),  Јасминка  Симић
(Радиотелевизија  Србије),  Милош
Хрњаз  (ФПН),  Александар
Милошевић  (ФПН),  Мохамед  Аслам
(Муслимански универзитет у Алигару,
Индија), Аино Хаковирта (Факултет за
менаџмент  и  бизнис  Универзитет
Тампере,  Финска),  Ивана  Радић
Милосављевић  (ФПН),  Алехандро
Естесо  Перез  (Група  за  правне  и
политичке  групе  у  Приштини),
Немања  Пурић  (ФПН),  Тибор  Пап
(Универзитет у Печују), Петар Тамаш
Божо (Универзитет у Печују),  Милан
Подунавац  (Хуманистичке  студије
Универзитет  Доња Горица),  Славиша
Орловић  (ФПН),  Небојша
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Владисављевић  (ФПН),  Предраг
Зеновић (Универзитет  Доња Горица),
Marharyta  Fabrycant  (Белоруски
државни  универзитет),  Nergis  Canefe
(Универзитет  Јорк  у  Канади),  Осман
Сабри  Киратли  (Универзитет  на
Босфору), Немања Џуверовић (ФПН),
Јордан  Јоргји  (Универзитет  Фан
Ноли,  Албанија),  Ана  Стојиљковић
(Универзитет  у  Лафбороу),  Биљана
Ђорђевић  (ФПН),  Thareerat  Laohabut
(Универзитет  у  Лајдену,  Холандија),
Пфокрело Капеса (North East Christian
University,  India),  Стефан  Јанковић
(Институт  за  социолошка
истраживања)

Онлајн свечани
пријем бруцоша

генерације 

2020/2021. године

1.10.
2020.

Zoom,
амфитеатар

Говорници: проф. др Драган Р. Симић 
(ФПН), проф. др Дарко Надић (ФПН), 
студенткиња продеканка Ана Грчић, 
проф. др Весна Кнежевић Предић 
(ФПН), проф. др Наталија Перишић 
(ФПН), проф. др Милан Јовановић 
(ФПН), проф. др Славиша Орловић 
(ФПН)

„Двадесет година
5.октобра (2000-

2020)“
6.10.
2020.

слушаониц
а 1

Органиизатори:   Центар  за
демократију  ФПН и Фондација Ханс
Зајдел
Говорници: проф. др Драган Р. Симић
(ФПН),  др  Клаус   Фиесингер
(  регионални  директор  фондације
Ханс  Зајдел),  проф.  др  Славиша
Орловић  (ФПН),  проф.  емеритус  др
Вукашин  Павловић,  доц.  др  Алексеј
Кишјухас  (  Филозофски  факултет  у
Новом  Саду),  проф.  др  Слободан
Антонић  (Филозофски  факултет  у
Београду),  др  Газела  Пудар  Драшко
(Институт за филозофију и друштвено
дело),  проф.  др  Ђорђе  Павићевић
(ФПН),  проф.  др  Душан  Спасојевић
(ФПН),  асист.  др  Деспот  Ковачевић
(ФПН),  асист.  МА  Милан  Крстић
(ФПН),  доц.  др  Јелена  Клеут
(Филозофски  факултет  Нови  Сад),
асист.  МА  Стефан  Сурлић  (ФПН),
проф.  др  Слободан  Г.  Марковић
(ФПН), др Миша Ђурковић (Институт
за  европске  студије),  проф.  др  Зоран
Стојиљковић (ФПН)

VIII Дани јавних
политика 

14. 11.
2020. Zoom

платформа

Организатор: Групе за анализу и
креирање јавних политика, Фондације

Конрад Аденауер и Факултета
политичких наука Универзитета у

Београду;
Учесници: Милош Хркаловић (ГАЈП),

директор Норберт Бекман-Диркес
(Фондација Конрад Аденауер за
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Србију и Црну Гору), истраживач-
сарадник Младен Лишанин (Институт

за политичке студије), проф. др
Татјана Драгичевић Радичевић

(Факултет за примењени менаџмент,
економију и финансије, Никола
Алтипармаков (Фискални савета

Републике Србије), Милан Ћулибрк
(НИН), државни секретар Мирослав
Кнежевић (МинистарствО трговине,

туризма и телекомуникација),
директор др Георги Генов (Пословно

удружење хотелско угоститељске
привреде Србије – HORES), Милица

Пујкиловић.
Другa регионалнa

недеља мреже
CESPASWON

„Социјални рад и
социјална политика у

временима
вишеструких криза“

23 -
27. 11.
2020.

Zoom
платформа

Домаћин: Одељење за социјалну
политику и социјални рад Факултета

политичких наука.

Низ активности.

Научна конференција
„Кога, како и зашто

смо бирали? Избори у
Србији 1990 –
2020.године“

9 –
10.12.
2020.

Zoom
платформа,
Facebook

live

Организатори: Факултет политичких
наука Универзитета у Београду;

Национална коалиција за
децентрализацију; Институт за

политичке студије

Трибине, дискусије

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

„У сусрет изборима у
Сједињеним

Америчким Државама
2020“

21. 2.
2020.

Центар за
студије

САД ФПН

Организатор: Центар за друштвени
дијалог и регионалне иницијативе

Коорганизатори: ЕСФ, ТИМ;
Говорници: проф. др Драган Р. Симић
(ФПН), МА Марко Дашић (ФПН), мр

Драган Живојиновић (ФПН)
„Амерички

председнички избори
после супер уторка:
ко може да победи
Доналда Трампа?“

04. 3.
2020.

Мала сала
Коларчеве
задужбине

Организатор: Центар за студије САД –
ФПН и Центар за друштвени дијалог и
регионалне иницијативе; говорници:

Проф. др Драган Р. Симић (ФПН), проф.
др Иван Вујачић (Економски факултет),

мр Драган Живојиновић (ФПН), МА
Стеван Недељковић (ФПН) 

„Србија и Сједињене
Америчке Државе –

нови темељи или
старе успомене”

10. 3.
2020.

Центар за
студије

САД

Организатор: портал „Витраж“, Центар
за студије САД ФПН;

Говорници: проф. др Драган Р. Симић
(ФПН), проф. др Иван Вујачић

(Економски факултет, Форум за
међународне односе Европског покрета у
Србији), мр Драган Живојиновић (ФПН,

Центар за студије САД), колумниста
Бошко Јакшић (дневни лист „Политика“

и магазин „Недељник“)  
Организатор: Унија студената социјалног
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„Како преживети
изолацију?“

4. 4. 
2020.

Zoom
платформа

рада;
Говорници: проф. др Јасна Вељковић

(ФПН)
„Како преживети
изолацију - друга

трибина“
11. 4.
2020.

Zoom
платформа

Организатор: Унија студената совијалног
рада;

Говорници: спортски психолог и бивши
одбојкаш Андрија Герић 

„Заштита деце
миграната током
пандемије вируса

корона“

21. 5.
2020.

Zoom
платформа

Организатор: Волонтерски сервис ФПН
КонекТаС;

Говорници: проф. др Наталија Перишић
(ФПН), Гордана Вукашин (НВО„Група

484“), Сања Живковић (Завод за
васпитање деце и омладине)

„Локална
демократија: изградња

поверења, Ко-
дизајнирање локалне

демократије са
грађанима ,

практиковање
отворене управе“

15.10.
2020.

слушаониц
а 1

Организатори: Савез градова и општина
Србије и ФПН

Говорници: секретар Сталне
конференције градова и општина Ђорђе
Станичић, шеф мисије Савета Европе у

Београду г. Тобијас Тлесенкемпер,
помоћник министра државне управе и

локалне самоуправе Саша Монгић, проф.
др Дејан Миленковић (ФПН), заменица

градоначелнице Ниша Душица
Давидиовић, пројект менаджер у

Канцеларији Савета Европе Александар
Јовановић, члан већа за буџет и

финансије града Ужице Миодраг
Петковић, начелница финадсија општине
Ковин Биљана Стојковић, руководилац

финасија општине Велико Градиште
Јелена Пантић, саветник у Одсеку за

локални и економски развој и подршкку
улагањима града Сомбора Бранислав

Сворцан
Модераторка: Александра Вукмировић

   

  „Медији и избори“ 29.10.
2020.

.

Zoom
платформа 

и 
слушаониц

а 3

Организатор: ФПН и Фондација за
отворено друштво

Говорници: проф. др Драган Р. Симић
(ФПН), Милан Антонијевић ( Фондација

за отворено друштво), проф. др Раде
Вељановски (ФПН), проф. др Дубравка

Валић Недељковић (Филозофски
факултет у Новом Саду), др Јелена

Вучковић ( Правни факултет
Универзитета у Крагујевцу), доц. др

Јелена Сурчулија Милојевић (ФПН), доц.
др Динко Грухоњић ( Филозофски

факултет Универзитета у Новом Саду).
Модератор: проф. др Веселин Кљајић

„Амерички избори и
српске дилеме“

2.11.
2020.

Zoom
платформа 

Организатори: Београдски центар за
безбедносну политику, ФПН, уз подршку

Амбасаде САД у Србији
Говорници: проф. др Драган Р. Симић

(ФПН),  директор Центра за безбедносну
политику Игор Бандовић, директор

Удружења за контролу наоружања Томас
Кантримен,  бивши амбасадор Србије у
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САД др Иван Вујачић ,  директор Њуз
Макс Адрије Слободан Георгијев

„Дискусија о
америчким

председничким
изборима 2020.

године са професором
Џефријем Пиком и

студентима
Универзитета

Клемсон“

5.11.
2020.

Zoom
платформа 

Организатори:  Центар за студије САД
ФПН и Универзитет у Клемсону
Говорници: шеф департмана за

политичке науке Универзитета у
Клемсону проф. Џефри Пик

‚‚Не буди жртва,
спречи последице"

15. 11.
2020.

Слушаониц
а 3

Организатор: Унија студената социјалног
рада;

Учесница: новинарка Деа Ђурђевић
Панел-дискусија „25.

годишњица
Дејтонског мировног

споразума“

19. 11.
2020.

Zoom
платформа

Организатор: Форум ЗФД Србија (Forum
Ziviler Friedensdienst) и Центар за студије

мира Факултета политичких наука
Универзитета у Београду;

Учесници: виша научна сарадница др
Сенада Шело Шабић (Институт за развој

и међународне односе у Загребу),
аустријски дипломата и бивши Високи

представник у Босни и Херцеговини Њ.Е.
г. Волфганг Петрич, проф. др Иво
Комшић (Филозофски факултет

Универзитета у Сарајеву, бивши члан
Председништва Босне и Херцеговине и

бивши градоначелник Сарајева),
директор Центра за регионализам и

председник Савета „Игуманске
иницијативе” за Србију Александар

Попов, проф. др Данијела Мајсторовић
(Филолошки факултет Универзитета у

Бањој Луци, Justus Liebig Универзитету у
Гисену), проф. др Роберт Хајден

(Универзитет у Питсбургу), истраживач
проф. др Гзавије Бугарел (Центар за

турске, османске, балканске и
централноазијске студије при

Француском националном центру за
научна истраживања у Паризу), проф. др
Шаћир Филандра (Факултет политичких
наука Универзитета у Сарајеву), проф. др

Дејан Јовић (Факултет полтичких
знаности Свеучилишта у Загребу)

‚‚Година промена у
Црној Гори и

Републици Српској...
А Србија?"

23. 11.
2020.

Инстаграм уживо Oрганизатор: Студентска унија;
Учесник: др Владимир Павићевић

Дискусија „Ми смо
свет“

01.12.
2020.

Zoom платформа Организатор: Факултет 
политичких наука Универзитета у 
Београду,  Београдски центар за 
безбедносну политику;

Учесници: Петар Пеца Поповић
(рок критичар, новинар, писац,

уредник), Владимир Арсенијевић
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(културни радник), проф. др
Бранислав Димитријевић (Висока
школа за ликовну и примењену

уметност)
„Родољубље – нова
или стара вредност
српске стратешке

културе?“

6.12.
2020.

Zoom платформа Организатор: студентска
организација Српски политички

форум ФПН;
Учесници: проф. др Часлав
Копривица (ФПН), проф. др

Филип Ејдус (ФПН)
„Вече Црњанског –

српско становиште и
улога у српској

дипломатији XX века”

20.12.
2020.

Zoom платформа Организатор: Српски политички
форум ФПН

Говорник: професор др Мило
Ломпар Филолошки факултет

Универзитета у Београду 
„Уједињени у
различитости”

21.12.
2020.

Zoom платформа Организатор: пројекат „ПЕРОМ 
Србије и Хрватске”, подршка 
Фондација др Зоран Ђинђић;
Говорници: менаджер пројеката 
Мирко Даутовић (Фондација др 
Зоран Ђинђић), координаторка 
пројекта Ирена Заграђанин 
(пројекат „ПЕРОМ Србије и 
Хрватске”), Карло Кучан 
(Дипломатск клуба Факултета 
политичких знаности 
Свеучилишта у Загребу), Иван 
Доминик Драговић (ФПЗГ), 
Амалија Цурман (ФПЗГ), Ања 
Јокић (Кровне организације 
младих), мастер менаджерка 
Европских политика и управљања 
кризама Илма Китивојевић

Предавања, промоције, признања

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Додела
сертификата
Академије за

политичку
едукацију у оквиру

програма
„Популарна
демократија"

12. 2. 2020. слушаоница 1

Организатори: Вестиминстерска
фондација, ФПН; Говорници:
проф. др Дејан Миленковић

(ФПН), др Деспот Ковачевић
(ФПН), Никола Јовић (ФПН).

Жељка Пантелић (Вестминстерска
фондација)

Представљен други
број часописа
„Политеума -
Теорија и(ли)

пракса"

20. 2. 2020. слушаоница 3

Организатор: Српски политички
форум; Говорници: проф. др

Драган Ђукановић (ФПН), Марко
Ђурић (СПФ ФПН), историчарка
уметности Тамара Јеличић, проф.
др Даница Грујичић (Фондација

„Заједно за младе“)
„Последице

виктимизације по
жртве и право на

21. 2. 2020. слушаоница 9 Организатор: Виктимолошко
друштво Србије, Унија студената

социјалног рада;
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накнаду штете“ Говорници: Мирјана Трипковић
(Виктимолошко друштво Србије)

„Француски поглед
на проширење

Европске уније”
26. 2. 2020. слушаоница 1

Организатор: ФПН; Говорници:
амбасадор Републике Француске у
Републици Србији Њ.Е. Жан-Луј
Фалкони, проф. др Дарко Надић

(ФПН)

„У сенци историје:
Михаило Пупин“ 5. 3. 2020. слушаоница 3

Организатор: Српски политички
форум; 

Говорници: књижевница
Александра Нинковић Ташић

„Социјална
политика у

хришћанству –
некад и сад“

9. 3. 2020. слушаоница 3

Организатор: Српски политички
форум, Унија студената

социјалног рада , неформална
група ReStart;

Говорници: проф. др Драгослав
Кочовић (ФПН), доц. др Андреј

Јефтић
(Православно богословски

факултет)
Представљање

резултата
истраживања

„Ставови грађана
Републике Србије о

Covid -19“ и
„Заступљеност

жена на значајним
друштвеним
положајима“

12. 6.2020. амфитеатар Организатор: у оквиру вежби из
предмета Методологија

политиколошких истраживања са
статистиком;

Говорници: проф. др Вера
Арежина (ФПН), асистент МА

Никола Јовић (ФПН) и сарадник у
настави Ненад Спасојевић (ФПН)

Представљен курс
„Заштита деце

погођене
миграцијама“

3.11.2020.
Zoom

платформа

Организатори: ФПН, УНИЦЕФ
Србија, финансијска подршка

Амбасаде САД
Говорници: проф. др Драган Р.

Симић (ФПН),  директорка
УНИЦЕФА у Србији Деуана

Костадинова,  помоћница
министра у Министарству за рад,

запошљавање, борачка и социјална
питања Слађана Чабрић, помоћник

у Комесаријату за избеглице и
миграције Републике Србије Иван

Гергинов
Предавање у овиру

курса „Заштита
деце погођене

миграцијама“ у
вези са UNICEF

приступом о
превенцији родно
заснованог насиља

5.12.2020. Zoom
платформа

Организатор: Факултет
политичких наука, UNICEF

Србија

„Слобода у затвору
и изолацији“

13.12.2020. Zoom
платформа

Организатор: Српски политички
форум ФПН;

Говорник: Његово Блаженство
архиепископ охридски и

митрополит скопски г.г. Јован
Вранишковски
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Представљање
специјалног издања

часописа „The
Economist – свет у

2021. години“

23.12.2020. Zoom
платформа

Организатор: Факултет
политичких наука Универзитета у

Београду, издавачка кућа Color
Press Group;

Говорници: проф. др Драган Р.
Симић (ФПН), председник Color
Press групе и издавач часописа

Роберт Чобан, главни и одговорни
уредник издања за Србију Жикица

Милошевић, спољнополитички
коментатор листа „Политика“ и
недељника „Недељник“ Бошко

Јакшић и спољнополитички
коментатор „Новог магазина“

Момчило Пантелић

Школе, семинари, радионице

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Пријем пете
генерације
студената

Универзитета
Клемсон (САД)

17. 1. 2020.
Центар за

студије САД
ФПН

Организатор: Центар за студије
САД ФПН и Департман за

политичке науке Универзитета
Клемсон;

Учесници: проф. др Драган Р.
Симић (ФПН), професор др Џеф

Пик, студенти Универзитета
Клемсон

„Кина, Русија,
Јапан- утицај и

улога у Евроазији“
27. 2. 2020. професорска

слушаоница

Организатор: Центар за студије
Азије и Далеког истока ФПН,
Институт за азијске студије;

Говорници: Mаsuda Masayuki, др
Yamazoe Hiroshi

(Националног института за
одбрану у Јапану), др Александар

Митић (Центар за стратешке
алтернативе у Београду), др

Душан Пророковић (Центар за
евроазијске студије ИМПП-а),

Борислав Коркоделовић, проф. др
Драгана Митровић (руководилац

CAFES и IAS FPS), докторанд
Слободан Поповић (ФПН)

Симулација рада
парламента
Уједињеног
Краљевства

28. 2. 2020. слушаоница 3

Организатор: ФПН; Учесници:
проф. др Јован Теокаревић (ФПН),

проф. др Дејан Миленковић,
(ФПН), МА Стефан Сурлић

(ФПН), заменица амбасадора
Велике Британије Ребека Фабрици

(Амбасада Велике Британије у
Републици Србији), Емил

Атанасовски (Вестминстерска
фондација за демократију за

Западни Балкан)
Методолошка 5. 3. 2020. Центар за Организатор: Центар за студије
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радионица у
области

спољнополитичке
анализе

студије САД

САД ФПН; Говорници: професор
Kevin DeJesus (Johnson and Wales

University, Providence, Rhode
Island)

Прва радионица у
оквиру пројекта

„Ко-креација знања
и изградња

експертизе за
заштиту деце

погођене
присилним

миграцијама –
развој курикулума”

6. 3. 2020. слушаоница 9

Организатор: Центар за
истраживање социјалне политике,
Центар за студије рода и политике,
Канцеларија УНИЦЕФ-а у Србији;
Подршка: The United States Bureau

of Population, Refugees, and
Migration;

Координатори пројекта проф. др
Невенка Жегарац (ФПН), проф. др

Наталија Перишић (ФПН),
доценткиња др Анита Бургунд
Исаков (ФПН), доценткиња др
Катарина Лончаревић (ФПН),
истраживачица приправница

Виолета Марковић (ФПН)

„Друга школа
америчких студија
Центра за студије

САД“

19.10-
28.10.
2020.

Zoom
платформа

Организатори: Центар за студије
САД ФПН

Говорници: проф. др Драган Р.
Симић (ФПН), саветник за медије
и културу Амбасаде САД у Србији

Тимоти Стандаерт, асист. МА
Марко Дашић (ФПН), проф. др
Иван Вујачић (ФПН), доц. др

Александар Милошевић (ФПН),
проф. др Саша Мишић (ФПН), др

Сања Банковић Степановић
(ФПН), проф. др Љубинка

Трговчевић Митровић (ФПН),
управница Центра за америчке

студије Филозофског факултета
проф. др Радина Вучетић, асист.

др Стеван Недељковић (ФПН), др
МА Милан Крстић (ФПН), мр
Драган Живојиновић (ФПН)

„Заштита деце
погођене

миграцијама“
3.11.2020.

Zoom
платформа

Организатори: ФПН, УНИЦЕФ
Србија, финансијска подршка

Амбасаде САД
Говорници: проф. др Драган Р.

Симић (ФПН),  директорка
УНИЦЕФА у Србији Деуана

Костадинова,  помоћница
министра у Министарству за рад,

запошљавање, борачка и социјална
питања Слађана Чабрић, помоћник

у Комесаријату за избеглице и
миграције Републике Србије Иван

Гергинов
Регионална школа

политичке
филозофије 
‚‚Др Зоран
Ђинђић"

18 - 20. 11.
2020.

Слушаоница 1 /

Академија 19. 11. Zoom Oрганизација: Европски
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каријерног развоја
2

2020. платформа студентски форум;
Учесница: координаторка
програма информисања и

саветовања Јелена Курјак (Центар
за развој каријере Универзитета у

Београду)
Семинар „Начини и
принципи рада са
женама жртвама

насиља”

4.12.2020. Zoom
платформа

Организација: Унија студената
социјалног рада ФПН и

Аутономни женски центар;
Учесници: СОС консултанткиње и

социјалне раднице Јована
Маркулић и Ања Зечевић

(Аутономни женски центар)
„Болести

зависности –
могућност

опоравка и како га
постићи“

13.12.2020. Zoom
платформа

Организација: Унија студената
социјалног рада (УССР);

Учесници: професорка др Јасна
Хрнчић и асистенткиња Марија

Вучинић Јовановић са Факултета
политичких наука

Посете и гостовања званичника

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Предавање
амбасадора
Републике

Француске у
Републици Србији

Њ.Е. Жан-Луј
Фалконија

26. 2. 2020. слушаоница 1 Одржао предавање „Француски 
поглед на проширење Европске 
уније”

Шефица
представништва

Високог
комесаријата УН за

избеглице Њ. Е.
Франческа Бонели

(UNHCR)

10. 11.
2020.

Деканат Састанак између декана Факултета
политичких наука проф. др Драгана Р.

Симића и шефице представништва Високог
комесаријата УН за избеглице (UNHCR) у
Републици Србији Њ. Е. Франческа Бонели

Стална
координаторка

Уједињених нација
у Републици

Србији Франсуаз
Жакоб и амбасадор

Републике
Француске у

Републици Србији
Њ.Е. Жан-Луј

Фалкони (у оквиру
предавања на

Мастер академским
студијама
еколошке
политике)

5.12.2020. Zoom
платформа

Предавање одржали Стална
координаторка Уједињених нација

у Републици Србији Франсуаз
Жакоб и амбасадор Републике

Француске у Републици Србији
Њ.Е. Жан-Луј Фалкони

Учесници предавања: професор
Факултета политичких наука
Универзитета у Варшави др
Марко Бабић, професор са

Факултета политичких наука
Московског државног

Универзитета Ломоносов др
Максим Владимирович Вилисов
Предавање подржали: Амбасада

Републике Француске у
Републици Србији, Француски

институт у Београду и
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Канцеларија Уједињених нација у
Републици Србији

Шефица
представништва

Високог
комесаријата УН за

избеглице
(UNHCR) у

Републици Србији
Франческа Бонели

‚‚Од усвајања
Конвенције о

избеглицама 1951.
године до

данашњих дана:
мешовите
миграције

избеглица и
миграната у

Србији”

8.12.2020. Zoom
платформа

Организатор: Факултет
политичких наука у сарадњи са

представништвом Високог
Комесаријата УН за избеглице
(UNHCR) у Републици Србији;

Предавање одржала шефица
представништва Високог

комесаријата УН за избеглице
(UNHCR) у Републици Србији

Франческа Бонели; ФПН

Потписивање споразума о сарадњи

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Меморандум о
сарадњи између

Факултета
политичких наука,

Комесеријат за
избеглице и
миграције

Републике Србије и
Канцеларије

УНИЦЕФ у Србији

4. 2. 2020. Деканат

Учесници: проф. др Драган Р.
Симић (ФПН), заменица комесара

Светлана Велимировић
(Комесеријат за избеглице и

миграције Републике Србије), 
директорка Канцеларије УНИЦЕФ

у Србији Регина Де Доминицис
(УНИЦЕФ), проф. др Наталија

Перишић (ФПН)

Меморандум о
разумевању између

Факултета
политичких наука и
Канцеларије Савета
Европе у Београду

17.6.2020. Деканат

/

Протокол о
сарадњи између

Факултета
политичких наука и

Канцеларија за
младе Града

Београда

14. 9. 2020. Скупштина
Града

Београда
(Стари двор)

Потписници:  директор  КЗМ
Немања Марковић  и  продекан  за
основне  студије  ФПН  проф.  др
Дарко Надић

Меморандум о
сарадњи на
реализацији

пројекта „Европски
идентитет и

европски систем
вредности као тачке
повезивања земаља

12.10.2020. Деканат Потписиници: Факултет
политичких наука у Београду ,

Социолошки центар Црне Горе,
Хуманистичке студије

Универзитета Доња Горица у
Подгорици и Факултет

политичких наука Универзитета у
Сарајеву
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Зашадног Балкана“
Стратешко

партнерство
Универзитета

Клемсон из Јужне
Каролине и Центра

за студије САД
Факултета

политичких наука
Универуитета у

Београду

5.11.2020. Деканат

Потписници: проф. др Драган Р. 
Симић (ФПН), Кајл  Андерсон 
(Клемсон офис), Џефри Пик 
(Универзитет у Клемсону) и 
Драган Живојиновић (ФПН)

Споразум о
сарадњи Факултета
политичких наука
(Центар за студије

САД) и
Универзитета

Централне Флориде
(САД)

6.11.2020. /

Потписници: проф. др Драган Р.
Симић (ФПН), потпредседница
управног одбора Универзитета

Централна Флорида Натали
Шандија

Меморандум o
разумевању између

Факултета
политичких наука,

Универзитета у
Београду и Охајо

Стејт Универзитета
(САД)

24. 11. 2020. / Потписници: проф. др Драган Р.
Симић (ФПН), ректорка проф. др
Иванка Поповић (Универзитет у

Београду), проф. др Ангела
Брајнтлингер (директорка Центра
за словенске и источноевропске

студије Охајо Стејт
Универзитета), проректор за

глобалне и међународне односе
Гил Лац, виши потпредседник за
пословање и финансије и главни
финансијски службеник Охајо

Стејт Универзитета Мајкл
Пападакис
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11.6. Награде у 2020. години

Додела награде „Др Предраг Симић“ и меморијално предавање,  20. 1. 2020. године,
слушаоница 3

Бојан  Латиновић (прва награда),  Филип Дуканац (друга награда),  Михаил Бинг
(трећа награда)

Додела награда „Др Филип Брковић“, 29. 1. 2020. године, амфитеатар

Татјана Токовић (награда)

Додела  награде  Фондације  „Миодраг  Јовичић“, 16.10.2020.  године  на  Правном
факултету у Београду, додељна награда асистенту, др Деспоту Ковачевићу
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Факултет политичких наука
Универзитета у Београду
ул. Јове Илића 165
Београд

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА - ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
ЗА 2020. годину

страна 1 од 9

ОПИС

Период Период Индекс %
I-XII 2019. I-XII 2020. (3:2) учешћа у дин.

2019 2020
0 1 2 3 4 5 6

I) ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

1. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ                 256.014.389,00            277.326.318,00 108,32 47,00 56,83

1.1. Министарство просвете науке и технолош. развоја                 256.014.389,00     277.326.318,00        108,32 47,00 56,83

1.1.1. Бруто зарада          176.757.450,00            191.236.452,00        108,19 32,45 39,19

1.1.2. Материјални трошкови              6.731.477,00                6.381.780,00        94,81 1,24 1,31

1.1.3. Научно-истраживачки пројекат            69.821.925,00              74.795.660,00        107,12 12,82 15,33

1.1.4. Рефундација- докторске студије              1.130.399,00                   954.376,00        84,43 0,21 0,20

1.1.5. Подршка издавачкој делатности-Journal of regional security 228.300,00 0,00 0,00 0,04 0,00

1.1.6. Материјални трошкови стипендиста(6 стипендиста) 228.000,00 284.000,00 124,56 0,04 0,05

1.1.7. Трошкови службеног путовања 716.838,00 0,00 0,00 0,13 0,00

1.1.8. Подршка научним скуповима (2 научна скупа)                 400.000,00         0,00 0,00 0,07 0,00

1.1.9. Пројекат Фонда за науку-RECLAIM                                -                  3.674.050,00        0,00 0,00 0,75

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

3-6. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ                 280.044.862,00            210.693.514,00 75,24 51,40 43,17

3.1+3.2+3.3 Школарина и испити                 177.081.408,00            176.683.876,00 99,78 32,51 36,20

3.1. Основне студије - школарине са испитима          125.526.737,00            126.110.511,00        100,47 23,04 25,84

3.2. Студије II и III степена            48.881.871,00              48.274.265,00        98,76 8,97 9,89

3.2.1. Мастер студије            31.411.033,00              30.643.656,00        97,56 5,77 6,28

3.2.2. Докторске студије            15.446.837,00              16.141.942,00        104,50 2,83 3,31

3.2.3. Специјалистички програми за иновације знања              2.024.001,00                1.488.667,00        73,55 0,37 0,30

3.3. Припремна настава              2.672.800,00                2.299.100,00        86,02 0,50 0,47

Редни
број
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4. Приходи од закупа простора                        903.549,00                   337.459,00 37,35 0,17 0,07

4.1. Клуб "Политиколог"                 684.075,00                   239.724,00        35,04 0,13 0,05

4.2. Кафе апарати "Маћи"                   60.000,00                     48.000,00        80,00 0,01 0,01

4.3. Скриптарница "Чигоја"                   92.937,00                                  -          0,00 0,02 0,00

4.5. Закуп стана – Милошевић                   66.537,00                     49.735,00        74,75 0,01 0,01

                               -          

5. Остали сопствени приходи                 101.319.618,00              33.482.179,00 33,05 18,58 6,86

5.1. Пријава на конкурс прве год. основних студија              5.082.000,00                4.500.000,00        88,55 0,93 0,92

5.2. Пријава на конкурс последипломских студија              2.061.000,00                2.148.800,00        104,26 0,36 0,44

5.3. Универзитетски центар                 336.498,00                   337.418,00        100,27 0,07 0,07

5.4. Приход од осигурања                 161.400,00                   160.600,00        99,50 0,03 0,03

5.5. Нострификације диплома                     8.301,00                                  -          0,00 0,00 0,00

5.6. Приходи од пројеката            82.679.194,00              17.260.087,00        20,88 15,18 3,54

5.7.              6.361.298,00                4.399.994,00        69,17 1,17 0,90

5.8. Позитивна курсна разлика                   24.368,00                       7.610,00        31,23 0,00 0,00

5.9. Продаја књига 498.359,00            232.170,00        46,58 0,09 0,05

5.10. Административни трошкови уписа              4.107.200,00                4.435.500,00        107,99 0,75 0,91

6. Приходи од донација                 740.287,00        190.000,00 25,66 0,14 0,04

6.1. Донације  факултета                 740.287,00        190.000,00 25,66 0,14 0,04

I СВЕГА ПРИХОДИ (1-6)                 544.763.140,00            488.019.832,00 89,58 100,00 100,00

II ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА

Примања од продаје основних средст.

Примања од повраћаја пласмана средс.

Примања од повраћаја средстава

III НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (I+II)                 544.763.140,00            488.019.832,00 

Остали приходи – уверења, потврде,одбране радова, прод.рока, дупликат 
индекса. Испис
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7. Расходи запослених                 352.902.967,00            359.003.529,00 101,73 68,35 75,58

7.1. Бруто зарада са порезима и доприносима          344.676.899,00            352.469.631,00        102,26 66,76 74,21

7.2. Социјална давања запосленима (породиљско боловање)3 запослена              1.194.588,00                                  -          0,00 0,23 0,00

7.3. Превоз за запослене              6.063.477,00                6.012.791,00        99,16 1,18 1,26

7.4. Отпремнина за пензију(1 запослени)                 296.812,00                   376.107,00        126,72 0,06 0,08

7.5. Помоћ у медицинском лечењу запослених                                -                                    -          0,00 0,00 0,00

7.6. Стипендије                 476.191,00                                  -          0,00 0,08 0,00

7.5. Награде студентима-награда Филип Брковић,Предраг Симић,                 195.000,00                   145.000,00        74,36 0,04 0,03

8 Стални трошкови                   18.647.993,00              15.179.871,00 81,40 3,62 3,18

8.1. Трошкови платног промета и банкарске услуге                 647.943,00                   513.786,00        79,29 0,13 0,11

8.2. Енергетске услуге - грејање            10.533.095,00                9.878.169,00        93,78 2,03 2,07

8.3. Енергетске услуге - струја              2.973.990,00                2.174.494,00        73,12 0,57 0,45

8.4. Комуналне услуге  - водовод и канализација              1.710.949,00                   240.601,00        14,06 0,34 0,05

8.5.                 326.487,00                     83.088,00        25,45 0,07 0,02

8.6. Комуналне услуге  - градска чистоћа                 882.239,00                   808.130,00        91,60 0,17 0,17

8.7. Услуге комуникација - телефон                 825.388,00                   789.592,00        95,66 0,16 0,17

8.8. Услуге комуникација - пошта                 147.755,00                   248.641,00        168,28 0,03 0,06

8.9. Трошкови осигурања студената                 231.656,00                   263.000,00        113,53 0,05 0,05

8.10.                 368.491,00                   180.370,00        48,95 0,07 0,03

9. Трошкови путовања                     5.550.844,00                   659.501,00 11,88 1,08 0,14

9.1. Трошкови превоза у земљи                   76.197,00                     53.517,00        70,24 0,02 0,02

9.2. Трошкови превоза у иностранству              3.464.461,00                   241.121,00        6,96 0,66 0,05

9.3. Смештај у земљи                 181.040,00                   126.145,00        69,68 0,04 0,02

9.4. Смештај у иностранству              1.095.044,00                                  -          0,00 0,21 0,00

9.5. Такси                 344.022,00                   212.880,00        61,88 0,07 0,04

9.6. Трошкови дневница у земљи и иностранству                 390.080,00                     25.838,00        6,62 0,08 0,01

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

Трошкови закупа - закуп сајамског простора и аудио опреме за 
конференције, простор за годишњицу факултета
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10. Услуге по уговору                 121.071.115,00              88.251.896,00 72,89 23,45 18,59

10.1. Компјутерске услуге и информациони системи                        601.248,00                1.045.584,00 173,90 0,12 0,22

10.1.1. ФИС - одржавање информационог система за Студентску службу                                -                     486.000,00        0,00 0,00 0,10

10.1.2. Пантеон и Синус - одржавање информационог система за рачуноводство                 601.248,00                   559.584,00        93,07 0,12 0,12

10.2. Услуге усавршавања запослених              1.161.882,00                          604.506,00 52,03 0,22 0,12

10.2.1. Котизација за учешће професора на конференцијама и скуповима                 128.949,00                   101.988,00        79,09 0,03 0,03

10.2.2. Котизација за такмичења студената                 631.838,00                   388.750,00        61,53 0,15 0,07

10.2.3. Чланарине у међународним удружењима (ЕЦРЕА, ЕЦПР , ЕЈТА)                 150.445,00                   113.768,00        75,62 0,03 0,02

10.2.4. Усавршаванје запослених 250.650,00                           -          0 0,01 0,00

10.3. Услуге информисања                 511.088,00                       1.574.500,00 308,07 0,10 0,33

10.3.1.                 498.980,00                   201.589,00        40,40 0,10 0,04

10.3.2. Израда и одржавање интернет презентација НИЦ-а и пројеката 12.108,00         1.372.911,00        11338,88 0,00 0,29

10.4. Стручне услуге - ауторски хонорар                   46.346.870,00              56.923.656,00 122,82 8,97 11,99

10.4.1.            33.816.589,00              33.204.230,00        98,19 6,55 6,99

10.4.2. Средства из осталих пројеката ФПН – по плану пројеката              5.179.396,00              17.801.458,00        343,7 1,00 3,75

10.4.3. Средства из мастер и док студија (за оне који нису запос.на ФПН)              5.082.568,00                2.488.931,00        48,97 0,98 0,52

10.4.4.              2.268.317,00                2.150.895,00        142,09 0,44 0,46

10.4.5. Пи ар тим, Издавање годишњака                                -                  1.278.142,00        0 0,27

10.5. Стручне услуге - уговор о делу            13.696.830,00              13.201.088,00        96,38 2,65 2,78

10.5.1. Професори по уговору о ангажовању              6.520.178,00                4.972.098,00        76,26 1,26 1,05

10.5.2.              6.797.751,00                7.992.574,00        117,58 1,32 1,68

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

Научноистраживачки пројекат - Министарсво просвете, науке и 
технолошког развоја РС

Комисије, испити, менторства , стручна пракса(за оне који нису запосл.на 
ФПН)

Портири, физички радници,електричари, медија центар,студенти 
продекани, ДМТ-1,.спремачице,уговори о делу из пројеката
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10.5.3. ПДВ-за исплате предавачима из инострранства                 378.901,00                   236.416,00        62,4 0,07 0,05

10.6. Репрезентација              2.506.007,00                1.503.054,00        59,98 0,49 0,32

10.6.1. Трошкови репрез. из пројеката              1.071.815,00                   453.440,00        42,31 0,21 0,10

10.6.2. Трошкови репрезент. из сопс. Средстава              1.350.232,00                1.049.614,00        77,74 0,26 0,22

10.6.3. Кетеринг- средства пројеката факултета                   83.960,00        0,00 0,02 0,00

10.6.4. Поклони                           -          

10.7. Услуге штампе                     3.048.647,00            737.354,00        24,19 0,59 0,16

10.7.1. Штампа књига, часописа и друг. материјала              3.048.647,00                   737.354,00        24,19 0,59 0,16

10.9. Остале опште услуге образовања, спорта и слично            53.198.543,00                     12.662.154,00 23,80 10,31 2,67

10.9.1. Адвокатске услуге                   89.000,00                                         -   0,00 0,02 0,00

10.9.2.              4.447.751,00                4.644.940,00        104,43 0,86 0,97

10.9.3. Претплата на архиву медијске документације "Ебарт"                 169.773,00                   141.085,00        83,10 0,03 0,03

10.9.4. Дератизација и дезинсекција                   88.000,00                     72.000,00        81,82 0,02 0,02

10.9.5. ЦИП-записи                     2.400,00                       4.800,00        200,00 0,00 0,00

10.9.6. Контрола противпожарних апарата                   97.380,00                   110.586,00        113,56 0,02 0,03

10.9.7.                 145.000,00                     81.747,00        56,38 0,03 0,02

10.9.8. Чланарина за рад у COBBIS систему Народне библиотеке Србије                 257.553,00                   399.602,00        155,15 0,05 0,08

10.9.9.              1.037.852,00                1.261.963,00        121,60 0,20 0,27

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

10.9.11. Прање веша и тепиха – за апартмане на петом спрату 11.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.9.12. Предплата на електронску базу података Wolters Kkuwer                 159.855,00                   162.840,00        101,87 0,03 0,03

10.9.13. Повраћаји студентима              1.118.668,00                1.357.743,00        121,37 0,22 0,29

10.9.14. Организовање послова безбедности на раду 107.520,00            188.880,00        175,67 0,02 0,04

10.9.15. Фотокопирање за пројекат-International Relations in the age of Anxiety 269.515,00                           -          0,00 0,05 0,00

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

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

Остале опште услуге -НЕОЛИБРИС база (претплата на електронску базу 
књига и часописа из области политичких наука)
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10.9.16. Пренос средстава партнерима Мигрец пројекта 44.483.928,00                           -          0,00 8,62 0,00

10.9.17. Праћење медија 112.400,00            180.000,00        160,15 0,02 0,04

10.9.18. Израда првог плана заштите од пожара 420.000,00                           -          0,00 0,08 0,00

10.9.19. Акредитација 40.000,00                           -          0,00 0,01 0,00

10.9.20. Предплата на електронску базу података Оxford University Pres 92.893,00              99.220,00        106,82 0,02 0,02

10.9.21. Предплата за образовну платформу-ЗООМ 0,00            532.986,00        0,00 0,00 0,11

10.9.22. Пренос средства са рачуна пројекта-Reclaim 0,00            140.000,00        0,00 0,00 0,03

10.9.23. Oмладинска задруга 0,00              54.288,00        0,00 0,00 0,01

10.9.24. Фотокопирање 0,00              43.662,00        0,00 0,00 0,01

10.9.25. Организовање научног скупа-пројекат Migrec 0,00            136.290,00        0,00 0,00 0,03

10.9.26. Tеренско истраживање- Нина медиа (пројекат са Универзитетом Охајо) 0,00         3.049.522,00        0,00 0,00 0,64

11. Специјализоване услуге                 645.327,00                                  -          0,00 0,12 0,00

11.1. Котизација - учешће спортских екипа студената ФПН-а на такмич.                 585.327,00                                  -          0,00 0,11 0,00

11.2. Услуге културе-Ангажовање хора при додели диплома                   60.000,00                                  -          0,00 0,01 0,00

0,00

12. Амортизација 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

13. Одржавање, текуће поправке зграде и основних средстава              3.854.356,00                       2.470.825,00 64,10 0,75 0,52

13.1. Одржавање зграде и објеката              1.937.856,00                          841.717,00 43,44 0,38 0,18

13.1.1. Материјал за молерске радове                 124.590,00                     36.533,00        29,32 0,03 0,01

13.1.2. Замена венецијанера                   85.756,00        4.080,00 4,76 0,01 0,00

13.1.3. Одржавање лифта                 102.156,00                     91.080,00        89,16 0,02 0,02

13.1.4. ПДВ на услуге у грађевинарсту              1.147.606,00                                  -          0,00 0,22 0,00

13.1.5. Поправка кровног покривача                                -                     270.270,00        0,00 0,00 0,05

13.1.6. Замена ламината                   51.926,00                     36.409,00        0,00 0,02 0,01
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13.1.7. Испитивање цевовода на пробни притисак                 300.000,00                                  -          0,00 0,06 0,00

13.1.8.                 125.822,00                   403.345,00        0,00 0,02 0,09

13.2. Одржавање опреме и основних средстава              1.916.500,00                1.629.108,00        85,00 0,37 0,34

13.2.1.                 327.585,00        79.800,00 24,36 0,06 0,02

13.2.2.. Компјутерске лиценце и софтвери (антивирус,, плагијати, мејл)              1.220.008,00                1.151.298,00        94,37 0,24 0,23

13.2.3.                 287.280,00                   265.380,00        92,38 0,06 0,06

13.2.4. Сервисирање, поправка и одржавање телефонске централе                   70.779,00                   132.630,00        187,39 0,01 0,03

13.2.5. Интервенција на систему за дојаву пожара                   10.848,00        0,00 0,00 0,00 0,00

14. Материјал              3.726.444,00                       4.690.787,00 125,88 0,71 0,99

14.1. Административни-канцеларијски материјал (папир, тонер, фасцикле...)              1.418.309,00                2.315.498,00        163,26 0,28 0,48

14.2.                 386.350,00                   376.130,00        97,35 0,07 0,07

14.3.                 528.000,00                   669.987,00        126,89 0,10 0,15

14.4.                 373.222,00                   653.125,00        175,00 0,08 0,14

14.5.                 922.588,00                   676.047,00        73,28 0,17 0,15

14.6. Радне униформе за спремачице 0,00                           -          0,00 0,00 0,00

14.7. Дизел гориво 70.000,00                           -          0,00 0,01 0,00

14.8. Материјал за уређење зелених површина 0,00                           -          0,00 0,00 0,00

14.9. Дресови за спортске екипе 27.975,00                           -          0,00 0,00 0,00

                          -          

15. Пратећи трошкови задужења                        204.343,00                   124.423,00 60,89 0,04 0,03

Материјал за одржавање расвете,лед сијалице, плафоњере, апарат за 
варење и остали материјал за одржавање зграде

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

Услуге одржавања и поправки канцеларијских уређаја (фотокопира, 
штампача)

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

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

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

Материјал за посебне намене - потрошни материјал за ситније поправке у 
објекту (делови за купатила, електро-инсталације, браварију, 
столарију...)и остали потрошни материјал
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15.1. Негативне курсне разлике                   42.639,00                   104.791,00        245,76 0,01 0,03

15.2. Казнени пенали - камата, казне                 161.704,00                     19.632,00        12,14 0,03 0,00

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

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

17. Остали расходи                          80.335,00              31.750,00        39,52 0,01 0,01

17.1. Порез на добит

17.2. Порез на имовину - донације у новцу                   45.945,00                                  -          0,00 0,01 0,00

17.3. Судске таксе                   34.390,00                     31.750,00        92,32 0,00 0,01

                               -          

IV                 506.683.724,00            470.412.582,00 92,84 98,13 99,04

V Издаци за набавку основних средстава и инвестиције                     9.644.828,00         4.528.619,00        46,95 1,87 0,96

 18.1.  Издаци за набавку основних средстава              1.765.252,00                3.028.619,00        171,57 0,34 0,64

 18.1.1.                 562.228,00                2.655.559,00        472,33 0,11 0,56

 18.1.2.  Фотокопир апарат            228.480,00                     -          0,00 0,05

 18.1.3.                 963.392,00                   144.580,00               15,01        0,19 0,03

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

             -          

             -          

 18.2.  Издаци за капитално одржавање зграде              7.269.597,00                1.500.000,00        0,00 1,41 0,32

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

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

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

 Рачунарска опрема(рачунари,штампачи, монитори из средстава дмт-2, 
пројекта министарства и Фонда за науку) 

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

 Анализа и експертиза стања конструкције са статчком анализом и 
снимање на објекту А ФПН-а 

 Провера изведене електроинсталације и израда елабората о извршеном 
прегледу и израда записника о испитивању цевне мреже тех.инстлација 
са испитивањем на хладан хидраулички протисак у згради 

 Лимарски радови потребни да би се извршило санирање оштећења и 
заштита објекта 
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 18.2.4.              3.353.360,00        0,00  0,00 0,65 0,00

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

 18.2.6. 284.850,00                           -           0,00 0,06 0,00

 18.2.7.  Израда техничке документације за наставак радова на догрдњи                           -                       -          0,00 0,00

 18.2.8.  Уређење слободних зелених површина ФПН-Градско зеленило 648.369,00         1.500.000,00             231,35        0,13 0,32

 18.3.  Нематеријална имовина                 609.979,00                                  -          0,00 0,12 0,00

 18.3.1.  Kњиге у бибклиотеци                 609.979,00                                  -          0,00 0,12 0,00

                          -                       -          

 VI  Новчани одлив (IV+V)          516.328.552,00            474.941.201,00        91,98 100,00 100,00

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

VII Вишак прихода - суфицит (I-VI)            28.434.588,00              13.078.631,00        

VIII Мањак прихода - дефицит (VI-I)

IX Кориговани дефицит из вишка прихода од ранијих година  - 

X Кориговани дефицит за примања од продаје основних средстава

XI Кориговани суфицит за одлив за набавку основних средстава                           -          

XII УКУПАН СУФИЦИТ (VII-XI)            28.434.588,00                    13.078.631,00        

XIII УКУПАН ДЕФИЦИТ (VIII-IX) 0                           -          

XIV Део вишка прихода опрдељен за наредну годину

XV Нераспоређени вишак за преношење у наредну годину

 Грађевински радови потребни да би се извршило санирање оштећења и 
заштита објекта  

 Прерада демонтирање базне станице са уградњом потребне опреме и 
испорука и уградња поребних каблова 


