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1. ОПШТИ ПОДАЦИ, ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

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

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

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

имовином. - потпуна одговорност - (П.О.).
Факултет  је  регистрован  код  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

- основне академске студије,
- мастер академске студије, 
- специјалистичке академске студије,
- докторске академске студије,
- основне струковне студије,
- специјалистичке струковне студије,
- остало образовање,
- 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.
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Факултет  закључењем  уговора,  односно  пословног  аранжмана  са  домаћом
високошколском установом изван састава Универзитета неће нарушити интерес Универзитета,
односно високошколске јединице у њеном саставу. 

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

2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:

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

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

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

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

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

3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ

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

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

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

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

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

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

првог и другог степена,
15. одлучује у радноправним стварима у складу са прописима о радним 

односима,
16. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и општим актима 

Факултета.

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

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

декански колегијум у који улазе и шефови већа одељења.

Декан: 
проф. др Драган Р. Симић

Продекани: 
проф. др Дарко Надић, продекан за студије првог степена високог образовања
проф. др Веселин Кљајић,  продекан за студије  другог и трећег  степена високог  
образовања
проф. др Дејан Миленковић, продекан за научноистраживачку делатност
проф. др Мирослав Бркић, продекан за развој

Студент продекан: Маргарета Смиљанић

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

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

Наставно-научна јединица 

Наставно-научну организациону јединицу чине наставници и сарадници Факултета.
Наставно-научна  организациона  јединица  обавља  наставну и  научно-истраживачку

делатност у остваривању основних академских, мастер академских, докторских академских,
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основних струковних и специјалистичких струковних  студија, као и остваривању образовања
током читавог живота. 

У  оквиру  наставно-научне  организационе  јединице  формирају  се одељења,  катедре,
кабинет за стране језике и научно-истраживачки центри Факултета. 

На Факултету делују следећа одељења:

1. Политиколошко одељење,
2. Одељење за међународне студије,
3. Одељење за новинарство и комуникологију,
4. Одељење за социјалну политику и социјални рад.

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 који су од заједничког 
интереса за обављање делатности Факултета.

Стручну службу чине следеће службе:
 Служба општих послова
 Служба за наставу и студентска питања првог степена високог образовања,
 Служба за наставу и студентска питања другог и трећег степена високог 

образовања,
 Служба за финансијске и рачуноводствене послове,
 Служба библиотеке,
 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. Одељења,
5. Катедре.

Стручни органи Факултета ће наставити да раде у оквиру својих надлежности у 
складу за Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом 
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука, те другим правним актима и 
прописима која су ова тела донела.
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6. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА

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

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

техничке послове.

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

По звањима:

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

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

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

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

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

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

У Стручној служби (ненаставно особље), запослено је укупно 48 радника, 36 радника на
неодређено и 12 радника на одређено време до две године. 

7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Реформисање наставно-научног процеса

ФПН је једна од првих високообразовних институција у Србији која је приступила 
целовитој, систематској и свеобухватној реформи наставно-научног процеса, која се реализује 
у неколико фаза. 

Уважавањем препорука Европске конференције националних удружења за 
политичке науке:
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- извршена је промена комплетног наставног плана, при чему је доследно 
слеђен принцип тзв. језгра темељних политиколошких дисциплина које се 
изучавају на свим факултетима сличног типа у Европи;

- остварена је комплетна промена свих наставних програма и прилагођавање 
постојећих курсева темељним нормама и принципима ЕСПБ;

- уведени су нови смерски и изборни курсеви уз чији избор студенти сами 
бирају профил који ће студирати и будућу диплому коју ће стећи;

- створена је основа за развој нових модела наставе, као и нових структура 
студија.

Студије на ФПН-у

Студије на Факултету су основне, мастер и докторске студије, као и специјалистички
програми иновације знања.

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.

Основне академске студије трају четири године и њиховим завршетком стиче се 
најмање 240 ЕСПБ.

Дипломске академске студије (мастер) трају једну годину и њиховим завршетком 
стиче се најмање 60 ЕСПБ, када је на основним студијама остварено 240 ЕСПБ, а постоје и 
међународне мастер студије које трају 2 године и њиховим завршетком стиче се најмање 120 
ЕСПБ.

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

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

Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са планом извођења наставе.
Зимски семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и четири (4) недеље

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

консултације, припрему испита и испите.

Основне академске студије трају четири године и одвијају се у оквиру четири одељења:
1. Политиколошко одељење
2. Одељење за међународне студије
3. Одељење за новинарство и комуникологију
4. Одељење за социјалну политику и социјални рад.
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Настава  се  одвија  кроз  општеобразовне  курсеве  (заједничке  предмете  за  сва  четири
одељења) и посебне одељенске и изборне предмете, којима се обезбеђује јасно профилисање
посебних струка. Поред тога, студенти имају могућност да бирају један од три светска језика
(енглески, немачки и француски), који ће изучавати у току све четири године. 

7.1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

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

Факултет је 7. 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 основних студијских програма који се реализују у високошколској 
институцији:

Р.Б
.

Шифра 
студијског
програма

Назив студијског 
програма 

Образовно 
поље

врста и ниво 
студија

Звање 
Диплома 

1 ОП основне академске
студије политикологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани 
политиколог

2 ОМ основне академске
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

БРОЈ СТУДЕНАТА  ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

Факултет политичких наука у Београду ће у прву годину основних академских студија
у школској 2019/2020. години уписати 500 студената: 

 150 буџетских и
 350 самофинансирајућих.

Средином 2018. године Министарству просвете, науке и технолошког развоја поднет је
захтев за проширење наведених квота, али никакав одговор у вези са тим захтевом још увек
није  стигао.  Одговор  се  свакако  односи  на  упису  2019/20.  годину  –  у  случају  да  буде
позитиван, биће уписан већи прој студената ОАС.  
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Почетком 2019. године на веб страници УБ-ФПН биће отворен посебан одељак који се
тиче пријемног испита за упис на ОАС у школској 2019/20. години. Активности које ће бити
реализоване пре одржавања самог пријемног испита су:

 ажурирање збирке тестова за припрему пријемног испита,
 организовање два циклуса припремне наставе (фебруар-март и јун 2019. године),
 организовање дана „отворених врата“ УБ-ФПН (отворених предавања и презентација за

средњошколце), 
 промотивне активности у свим београдским гимназијама и шире (у сарадњи са 

Студентским парламентом УБ-ФПН).

7.2. СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

  На нивоу студија другог и трећег степена, на ФПН је започет процес прилагођавања 
Болоњској реформи. Промишљеним програмским планирањем излазимо у сусрет различитим 
професионалним, стручним и научним захтевима:

 новим смеровима пратимо савремене наставне програме и неопходне иновације знања;
 програми прате друштвене и научне потребе, тежећи хармонизацији теоријског и 

практичног знања;
 у наставу укључујемо предаваче, експерте и професоре домаћих и иностраних 

универзитета и релевантних институција.

Сви наши програми отворени су за студенте са других факултета. Интерактивна 
настава, у амбијенту у коме доминира различитост знања и интересовања, пружа доследну 
примену интердисциплинарности у приступу друштвеним феноменима који се изучавају. 

ФПН има два облика студија другог и трећег степена: 

 једногодишње мастер студије,
 двогодишње мастер студије,
 трогодишње докторске студије.

      Области студија на докторским студијама су: Студије политикологије, Међународне и 
европске студије, Студије социјлане политике и социјалног рада, Студије културе и медија.

У школској 2018/19. години Факултет политичких наука планира да у прву годину 
студијских програма другог и трећег степена упише:

Студијски 
програм

Буџетски студенти Самофинансирајући
студенти

У К У П Н О

Maстер академске 
студије

68 341 409

Докторске 
студије

8 72 80
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Листа aкредитованих мастер студијских програма који се реализују у високошколској 
институцији:

Р.Б. Назив студијског програма Образовно 
поље

Врста и ниво 
студија

Звање 
Диплома 

1. мастер академске студије
политикологије –

демократија и
демократизација

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

2. мастер академске студије
политикологије - јавна

управа, локална самоуправа и
јавне политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

3. мастер академске студије
политикологије-

међународне студије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог
за међународне

послове
4. мастер академске студије

социјалне политике
друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

5. мастер академске студије
социјалног рада

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер социјални
радник

6. мастер академске студије -
Интердисциплинарне мастер
студије југоисточне Европе

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

7. мастер академске студије
политикологије - политичка

аналитика и друштвене
промене

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

8. мастер академске студије
комуникологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер комуниколог

9. мастер академске студије
културологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер културолог

10. мастер академске студије
политикологије - студије

рода

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

11. мастер академске студије
новинарства

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер новинар

12. мастер академске студије
политикологије - еколошка

политика

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

13. мастер академске студије
политикологије – избори и

изборне кампање

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

14. мастер академске студије
политикологије – политички
систем и привредни развој

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

15. мастер академске студије
политикологије – политичко

друштвено-
хуманистичке 

академске/други 
степен високог 

мастер политиколог
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насиље и држава науке образовања
16. мастер академске студије

политикологије –
политиколошке студије

религије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

17. мастер академске студије
међународне политике –

регионалне мастер студије
мира

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог
за међународне

послове

Мастер  академске – мастер студије трају једну годину (два семестра) и њиховим 
завршетком се стиче најмање 60 ЕСПБ, када је на основним студијама остварено 240 ЕСПБ.

Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе трају две године (120 
ЕСПБ),  и на њих се могу уписати кандидати са дипломом трогодишњих основних академских 
студија (180 ЕСПБ). Регионалне мастер студије мира трају једну годину. 

Оне се у потпуности одвијају на енглеском језику.

Листа aкредитованих докторских студијских програма који се реализују у 
високошколској институцији:

Р.Б. Назив студијског програма Образовно 
поље

Врста и ниво 
студија

Звање 
Диплома 

1. докторске академске студије
политикологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука -
политичке науке

2. докторске академске студије
политикологије - међународне и

европске студије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
стпен високог 
образовања

доктор наука -
политичке наук

3. докторске академске студије
политикологије - социјална
политика и социјални рад

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука-
политичке науке

4. докторске академске студије
културологије -студије културе и

медија

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен
високог 
образовања

доктор
културолошких

наука

 Припремамо  заједничке  програме  са  угледним  факултетима  из  света  са  циљем  да
студентима отворимо врата знања која ће моћи да користе и искажу у нашој и у иностраним
друштвеним/научним срединама. Водимо рачуна о друштвеним и научним потребама те зато
листа смерова на овим студијама није дефинитивна.

У плану је и израда електронске Брошуре за студенте мастер студија са најважнијим
питањима и информацијама од значаја за студирање на овом степену, а у циљу олакшавања 
самих студија и растерећења Службе од свакодневних телефонских позива и питања на ову 
тему. 
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7.3. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМИ ИНОВАЦИЈА ЗНАЊА

Едукација одраслих и додатна кратка усавршавања на УБ - ФПН се одвијају кроз реализацију 
специјалистичких програма иновација знања.

Од школске 2011/12. године на ФПН се реализује 10 специјалистичких програма 
иновација знања:

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

интеграције“,
 Специјалистички програм иновације знања „Квантитативна истраживања социјалних и 

политичких ставова, вредности и понашања“, 
 Специјалистички програм иновације знања „Антикоруптивне вештине“. 

С обзиром на то да за постојеће и неке нове програме и даље постоји интересовање, на
основу искуства  из претходних година у 2019.  години би требало:  порадити на промоцији
постојеће понуде програма иновација  знања и осмислити нове специјалистичке програме у
складу са потребама на тржишту рада и постојећим ресурсима УБ – ФПН, а у партнерству са
релевантним  институцијама;  размотрити  могућности  за  акредитацију  специјалистичких
програма код релевантних институција како би неки од ових програма добили статус обука
стручног  усавршавања  запослених  у  јавном  сектору;  пре  свега  наведеног  припремити
Правилник о стандардима и реализацији специјалистичких програма иновација знања на УБ -
ФПН  и  све  програме  иновација  знања  (постојеће  и  будуће)  стандардизовати  у  складу  са
Правилником.

7.4. УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

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

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

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

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. 

Студенти Интердисциплинарних мастер студија Југоисточне Европе могу да као 
изборни предмет похађају Српски језик за странце.

7.5. КАЛЕНДАР НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Према Закону о државним и другим празницима („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 
92/11) државни празници у Републици Србији који се празнују нерадно су: 

 Нова година – 1. и 2. јануар, 
 Сретење - Дан државности Србије –15. и 16. фебруар, 
 Празник рада –1. и 2. мај, 
 Дан примирја у Првом светском рату –11. новембар. 

Законом је прописано да ''ако један од датума када се празнују наведени државни празници 
падне у недељу, не ради се првог наредног радног дана.''

Верски празници у Републици Србији који се обележавају нерадно су: 

 Први дан Божића – 7. јануар, 
 Васкршњи празници – почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса. 

Поред наведених празника, запослени имају право да не раде у дане одређених верских 
празника, и то: 

 Православци – на први дан крсне славе, 
 Католици и припадници других хришћанских верских заједница – на први дан Божића и

у дане Ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса, 
према њиховом календару, 

 Припадници исламске заједнице – на први дан Рамазанског бајрама и први дан 
Курбанског бајрама, 

 Припадници јеврејске заједнице – на први дан Јом Кипура. 
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8. ПЛАН И ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

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

Факултет  је  акредитован  за  обављање  научно-истраживачке  делатности  Одлуком
Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  (број:  660-01-00257/2013-17)  од  17.
децембра 2013. године.

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

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

2. кроз реализацију пројеката научно-истраживачких центара ФПН-а,
3. преузимањем  уговорних  обавеза  и  ангажманом  на  научноистраживачким

пројектима, експертизама и слично;
4. индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

Истраживачи  ФПН-а  ће  и  током  2018.  године  наставити  да  учествују  у  13  научно-
истраживачких  пројеката  које  финансира  Министарство  просвете,  науке  и  технолошког
развоја Републике Србије. 

То су следећи пројекти:

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

1. Центар за демократију
2. Центар за медије и медијска истраживања
3. Центар за европске и међународно-правне студије
4. Центар за студије Сједињених Америчких Држава
5. Центар за студије рода и политике
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 руске студије
19. Центар за латиноамеричке студије.

8.1. ПЛАН РАДА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ЦЕНТАРА ФПН-а

У складу са Статутом Факултета и Правилником о научноистраживачким центирма
Факултета, научноистраживачка делатност се одвија у оквиру Научноистраживачких центара
Факултета (НИС). 

1. Центар за истраживања у  социјалној политици и социјалном раду

Током наредне, 2019. године у Центру за истраживања у социјаној политици и социјалном 
раду, планира се реализација наредних пројеката: 

 Хранитељство и добробит адолесцената: истраживање за унапређење политика и 
пракси“, које непосредно реализује Факултет политичких наука БУ, Центар за 
истраживање у социјалној политици и социјалном раду, у сардањи са Институтом за 
психологију и Уницеф-ом.  Пројекат је започео априла 2018, а планирано је да траје до 
јула 2019. gодине. Координатор је проф. Невенка Жегарац. 

 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.,  почиње јануара  2019., и планирано је да
траје  4  године. Координатор испред  Србије  и  Универзитета  у  Београду   је  проф.
Невенка Жегарац.

 Understanding  Communal  Orientation  in  Men  (UCOM), кроскултурално  истраживање
којим руководи тим истраживача са Универзитета Британска Колумбија и Универзитета
у  Лувену,  а  које  се  спроводи  у  63  земље  света  (https://ucom2017.wordpress.com/).
Истраживачице  сараднице  одговорне  за  прикупљање  података  за  Србију  су  Ивана
Јакшић, испред Факултета политичких наука и др Ирис  Жежељ, испред Филозофског
факултета у Београду.
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2. Центар за медијска истраживања

Истраживачки пројекти:
Центар за медијска истраживања планира обављање истраживачког пројекта 

Медијска писменост у конзорцијуму сродних факултета и невладиних организација који су 
заједно конкурисали за финансијску подршу у оквиру одговарајућег тематског конкурса који је 
расписала канцеларија IREX Serbia у октобру 2018. Уколико пројекат добије подршку Центар 
за медије ФПН бавиће се истраживањем и припремом одговарајућег наставног материјала и 
научне литературе у овој области. 

Центар ће наставити и истраживачку сарадњу на пројекту 'Journalistic Roles, Values 
and Qualifications in the 21st century; how journalism teachers view the future of a profession in 
transition' који. Пројекат од прошле године заједнички реализују чланице European Journalism 
Teaching Association (EJTA) из 28 земаља и теренски део истраживања је  већ завршен.  

Центар за медије планира и истраживачки пројекат о коришћењу дигиталних 
информативних медија у Србији уколико за то  успе да обезбеди финансијску подршку.  

Подизање истраживачких капацитета докторских студената:
Планира се наставак активности и оквиру Комуниколошког колоквијума, 

неформалне академске организације докторских студената ФПН на смеру Култура и медији. У 
следећој години планира се постављање истраживачке базе докторских студената  са подацима 
о њиховим истраживачким интересовањима и објављеним радовима како би се олакшало 
њихово уључивање у академски и ситаживачки простор.

Центар ће и у овој школској години,  у сарадњи са Факултетом политичких знаности 
из Загреба,Универзитетом у Љубљани, Универзитетом у Перуђи и  Универзитетом Карлос 
ИИИ, учерствовати у организовању истраживачке конференције Comparative Media Systems na 
Inter University Center, IUC, у  Дубровнику. Конференција се планира  у периоду од 15 до 19 
априла 2019.године. Видети: https://www.iuc.hr/course-details.php?id=1161

3. Центар за руске студије

Центар за руске студије ФПН-а планира да у 2019. години настави развој у три 
академска правца – научно-истраживачком, издавачком и предавачком. У том циљу, 
Мештовитом комитету за сарадњу Руске Федерације и Србије поднета је молба за реализацију 
следећих пројеката:

1. Истраживачки пројекат - Перцепција Руске Федерације у иностранству – случај 
Србије (у сарадњи са  Катедром за психологију и социологију политике Московског државног 
универзитета “Ломоносов”),

2. Превод и издавање капиталних дела из области руске филозофско-политичке 
мисли,

3. Размена студената и предавачког кадра са универзитетима и институтима у Руској
Федерацији.

Центар за руске студије Факултета политичких наука планира и да, у сарадњи са 
Белгородским национално-истраживачким универзитетом из Руске Федерације,  учествовује у 
организацији научне конференције „Култура, политика, разумевање“ која ће традиционално 
бити организована у пролеће 2019. године.

У Центру за руске студије ФПН-а изводиће се настава руског језика.
Наставиће се са опремањем библиотеке Центра. 
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9.    МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Поред већ постојећих видова међународне сарадње на Факултету, у 2019. години очекује се
даље јачање интересовање наставника и сарадника за учешће у пројектима које финансира
Европска унија. 

Према плану, међународна сарадња Факултета одвијаће се у неколико праваца:

Пројекти које финансира ЕУ

У  2018.  години  завршен  је  Ерасмус  +  Key  Action  2  пројекат  о  стратешком  партнерству
Одељења  за  социјални  рад  са  Универзитетом  у  Стирлингу  (Велика  Британија).  Следећи
пројекти настављају се и у 2019:

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

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

Резултат  поновљене  апликације  за  Horizon2020  пројекат  у  области  миграција  са
партнерима из Грчке и Велике Британије очекује се до средине године.

Наша  земља  недавно  је  добила  статус  програмске  земље  за  Ерасмус  пројекте,  а
Универзитет у Београду добио је Ерасмус повељу. Еразмус повеља омогућава Универзитету у
Београду да у оквиру Кључне акције 103 (КА103) самостално подноси пријаве за сарадњу са
високошколским  институцијама  из  програмских  земаља  (све  земље  Европске  уније,
Македонија,  Исланд,  Лихтенштајн,  Норвешка  и  Турска),  а  у  оквиру  Кључне  акције  107
(КА107),  са  високошколским  институцијама  из  партнерских  земаља (земље  из  региона  и
других делова света).
 

Чланице Универзитета у Београду пријаве за пројекте мобилности у оквиру обе Кључне
акције  програма  Еразмус+  подносиће  искључиво  електронским  путем,  преко  MobiOn
платформе и са званичног налога ЕСПБ координатора сваке чланице, попуњавањем пријавних
формулара на следећој адреси: https://mobion.bg.ac.rs/cooperation-proposal.
 

Пријавни формулари биће доступни на MobiOn платформи у периоду од  10. децембра
2018. године до 10. јануара 2019. године у 13 часова. По истеку рока за подношење пријава,
накнадне измене и допуне у пријави неће бити могуће.
 

Укупан број добијених мобилности биће познат након објављивања резултата конкурса
од стране Националне Еразмус канцеларије.

Након  састанка  у  Ректорату,  17.  децембра  2018,  наставници  и  сарадници  нашег
факултета биће електронском поштом званично обавештени о овим изменама и позвани да
предложе институције са којима желе да остваре мобилност. 
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Обавештење  о  процедури  предпријаве  К2  пројеката  стратешког  партнерства
Универзитету и осталим неопходним корацима уследиће након што Универзитет,  средином
децембра 2018, усагласи правила са новим статусом наше земље и о томе обавести факултете. 

Заједнички међународни програми мастер студија

Интердисциплинарне  мастер  студије  Југоисточне  Европе,  настале  као  резултат
Темпус пројекта чији је координатор био Универзитет у Грацу и где је ФПН био укључен у
рад свих радних група. На овај заједнички двогодишњи међународни програм уписана је и
седма генерација студената – домаћих и иностраних. Настава се одвија на енглеском језику, а
поред професора са ФПН на програму предају и еминентни инострани професори. Од школске
2015/16.  програм  је  значајно  осавремењен  и  допуњен.  Очекује  се  да  у  2019.  години
Универзитет у Београду коначно реши питање издавања заједничких диплома на енглеском
језику (са Универзитетом у Грацу). 

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

Билатерални споразуми

- Сарадња на пројекту везаном за људска права и заштиту националних мањина који се
реализује  на  основу  Оквирног  споразума о  сарадњи између  Факултета политичких
наука  Универзитета  у  Београду,  Факултета  политичких  знаности  Свеучилишта у
Загребу,  Истарске  жупаније,  Савета  за  националне  мањине  Републике  Хрватске,
Града Пуле и Општине Медулин.

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

- На захтев Ректората,  билатерални споразум са Sciences Po пренет је 2016. године на
ниво  унивезитета  ради  аплицирања  за  финансијску  подршку  мобилности  у  оквиру
програма Ерасмус К1. Уколико се овај аранжман успешно реализује, наши студенти ће
поново имати прилику за одлазак на ову институцију.  

Остали облици сарадње

- Учешће  у  пројектима  које  финансирају  разне  фондације  и  програми  за  промоцију
истраживања.

- Организовање предавања иностраних  професора,  амбасадора  акредитованих  у  нашој
земљи  и  других  гостију;  организовање  конференција,  промоција  књига,  трибина,
округлих столова. Наставак сарадње са ОЕБС-ом, амбасадама и иностраним културним
центрима.

На Факултету ће се и даље вршити превођење студентске документације на енглески
језик. Наставници, сарадници и студенти Факултета редовно се преко веб сајта и мејлинг листе
обавештавају о предавањима гостујућих предавача,  могућностима доделе стипендија, летњим
школама и конкурсима за постдипломске студије у иностранству. Факултет ће наставити да
пружа  административну  подршку  приликом  аплицирања  за  конкурсе  за  пројекте  које
финансира Европска унија.
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Размена студената  

Последњих година знатно се повећао број студената УБ - ФПН који учествују у 
програмима размене са другим универзитетима, али и број страних студената који период 
мобилности желе да проведу на УБ - ФПН. Новина на пољу размене студената је и почетак 
реализације програма Еразмус плус, у оквиру ког су студенти УБ-ФПН веома активни 
(размена са универзитетима у Немачкој, Француској, Чешкој, Пољској, Италији, Аустрији, 
Финској, итд.). Током 2019. године очекују се повратне информације и са других универзитета
у вези са сарадњом на пољу размене коју је УБ-ФПН начелно прихватио. Такође, размена 
студената на темељу Споразума о сарадњи са универзитетом у Варшави регуларно 
функционише. Мада се мобилност студената реализује по јасној процедури преноса бодова на 
нивоу Универзитета у Београду, неопходно је успоставити још неке алатке како би се 
постојећа процедура унапредила: 

 доношење Правилника о мобилности и преносу бодова домаћих и гостујућих студената 
УБ-ФПН;

 ажурирање постојећег Информационог пакета на енглеском језику;
 подстицање успостављања програма размене између сродних факултета у иностранству

кроз уговоре о билатерарној сарадњи; 
 припрема формалног оквира за реализацију мобилности у оквиру студентске праксе.

10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

10.1. СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Поред редовних активности које спроводи Служба за опште послове у току 2018. 
године планиране су и следеће активности:

 Ускладјивање опстих аката Факултета са новим Статутом и новим Законом о високом 
образовању,

 поступање по налозима ДРИ.

10.2. ПЛАН РАДА РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА

Рачунарски  центар  Факултета  политичких  наука  обезбеђује  техничку  и  стручну
подршку из области информационих и комуникационих технологија (ICT) у сврху унапређења
научно-истраживачког  и  образовног  рада  Факултета. Задатак  РЦ-а  јесте  да  својим
корисницима, запосленим и студентима ФПН-а, обезбеди приступ и коришћење Интернета и
информатичких сервиса.

У  2019.  години  Рачунарски  центар  ће  наставити  успостављање  стабилне техничке  и
организационе структуре и савремених информационо-комуникационих технологија. Посебна
пажња ће бити усмерена на следеће активности:

Слушаонице

2019. године планирамо обнављање аудио-видео оперме у слушаоницама: постављање
нових  пројектора  где  постоји  потреба  за  тим,  замена  дотрајалих  пројекционих  платна,
померање носача пројектора, набавка и конфигурисање појачал, микрофона и звучника и све
остало што би подигло ниво предавања у слушаоницама на највиши ниво.

Поред  поменутог,  планирано   је  опремање  читаонице  на  петом  спрату,  као  и  нових
слушаоница у новоизграђеном делу зграде;
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Мрежа, сервери и сервиси

2016.  године  Факултет  политичких  наука  израдио  је  План  развоја  мрежне
инфраструктуре. Према Плану, развојна страгетија је подељена у три етапе при чему се 2016.
године отпочело са реализацијом прве етапе. У току 2017. године реализована је финализација
прве етапе, што подразумева увођење оптичких линкова ка главним мрежним чвориштима, као
и реализацију друге етапе, чиме је комплетан објекат А, као и значајан део објекта Б Факултета
политичких  наука  у  потпуности  опремљен  стабилном  мрежном  инфраструктуром.  Према
поменутом плану преостало је да се прошири мрежа на другом, трећем и четвргом спрату
објекта Б, што је било у плану за 2018. годину. Због финансијских разлога овај део Плана је
одложен  за  2019.  годину.  Детаљне  нацрте  планираних  радова  можете  погледати  у
просторијама Рачунарског центра Факултета.

Конфигурисање  преосталих  физички  уведених  оптичких  линкова,  као  и  набавка
оптичких свичева, како би се у целости прешло на оптичке примарне линкове до краја 2019.
године;

Конфигурисање према плану преосталих изведених гигабитних секундарних линкова;

Реконфигурисање  постојеће  и  конфигурисање  нове  мрежне  опреме у  складу  са
предвиђеном израдом VLAN- ова а према Плану развоја LAN мреже ФПН;

Конфигурисање  и  одржавање  DUDE мониторинг  система инсталираног  на  Mikrotik
рутеру током 2017. године.  У питању је мониторинг мреже тако да се много лакше и брже
приступа решавању потенцијалних проблема на мрежи.

Пpебацивање  активног  директоријума  (АД)  на  новију  верзију  сервера  уз  сва  пратећа
подешавања.

Пројектовање и документовање мреже у складу са текућим изменама, ажурирање нацрта
мреже, као и евиденције хардвера и софтвера;

Увођење QоS -  Quality of Service (Ipv6, video и web streaming, VoIP...);

Оптимизација  сервиса  штампе  по  спратовима  и  одељењима,  и  по  потреби  набавка
додатних мрежних штампача;

Одржавање  интегрисаног  Siemens  телекомуникационог  система  обједињених
комуникација na мрежну инфраструктуру Факултета. 

Одржавање  и  проширивање  факултетске  wifi  мреже,  која  тренутно  располаже  са  13
access pointa ФПН мреже и 18 access pointa eduroam мреже. Бежични приступ је обезбеђен у
свим деловима зграде и стално се ради на додавању нових  AP-oва уколико се на одређеним
местима укаже потреба за тим.

Кроз  постојећу  RADIUS  инфраструктуру, креирану  за  потребе  eduroam  бежичног
сервиса, Рачунарски  центар ФПН у  сарадњи  са  Академском  мрежом  Србије  понудиће  и
јединствену инфраструктуру за аутентификацију и ауторизацију – AAИ. Са ААИ, корисници
ће  поседовати један  дигитални  идентитет  (скуп  корисничког  имена,  лозинке  и  других
података) којим ће моћи приступити wеб ресурсима који се нуде кроз ААИ, а то су:

Filesender – веб сервис који корисницима нуди размену великих фајлова (до 2gb). Ова
услуга је предвиђена за размену података прикупљених у научне и истраживачке сврхе.

Web конференције
Издавање персоналних сертификата – TCS

Web  hosting  домена  и  поддомена  Факултета  што  подразумева:  пружање  пуне  (24x7)
функционалности web сервера и видљивост презентација, као и заштиту Linux web сервера од
потенцијалних хакерских напада;
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Data центар

Адаптација  и  модернизација  серверске  собе,  као  и  испитивање  могућности  промене
локације.  С  тим  у  вези,  набавка  решења  пројекта  инсталације  серверске  и  мрежне
инфраструктуре.

Повећана  безбедност  сервера  у  хардверском (оптимална  климатизација,  вентилација,
заштита од пожара) и софтверском смислу;

Набавка и инсталација новог сервера за потребе ФИМЕС система;

ФИМЕС

У плану  је  и  увођење  новог  ФИМЕС  система.  ФИМЕС је  информациони  систем  за
кадровску  евиденцију,  обрачун  зарада  и  хонорара,  финансијско  пословање,  вођење
књиговодства  и  материјалног  пословања,  евиденцију  и  вођење  пројеката,  вођење  архиве
докумената.

Оно  што  га  разликује  од  других  апликација  и  система  који  покривају  област
финансијског и материјалног пословања је то што овај систем има додатне модуле, наменски
развијене за потребе пословања високошколских и буџетских установа.

Постојећи ФИС систем и ФИМЕС су интегрисани и аутоматски успостављају међусобне
везе на оним местима на којима је то битно, а које могу додатно убрзати рад служби факултета
и  елиминисати  дуплирање  послова  и  неке  од  потенцијалних  извора  људских  грешака  при
“папирном” преносу и поновном уносу података.

Остале активности Рачунарског центра

Задатак корисничке подршке Рачунарског центра је да буде центар за информисање, за
праћење стања и активности у мрежи, за пријаву, евиденцију и прослеђивање проблема. По
узору  на  Рачунарски  центар  Универзитета  у  Београду  планирана  је  израда  Trouble  Ticket
System –  TTS,  који  би  евидентирао  проблеме,  преусмеравао  их систем  администраторима,
пратио стање њиховог решавања, и представљао одређену „базу знања“;

Доношење и контола примене интерног акта правилног коришћења мреже – АУП у ком
ће бити дефинисана упутства за управљање информацијама на ФПН мрежи;

Обука за АМРЕС eLearning систем

Пружање подршке студентима и запосленим у раду са  Microsoft системом  Office 365,
коме смо се придружили 2017. године. Овом услугом студентима су пружене услуге: е-поште
и календара, веб-конференције, размене тренутних података, складиштење и дељење података,
креирање  и  уређење  Word,  OneNote,  PowerPoint  и  Excel  докумената  у  било  ком  web
претраживачу.

Консултантске  услуге  -  сагледавање  потреба  клијента  и  прилагођавање  решења  реалним
могућностима

10.3. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ

2019. година у Библиотеци Факултета политичких наука као доминантни и, да тако 
кажемо, екслузивни задатак, имаће започињање дигитализације која би се одвијала у неколико 
фаза:
1. фаза - Скенирање на новом скенеру и са одговарајућим софтвером (у договору и сарадњи са 
Министарством просвете и научно-технолошког развоја) радова професора Факултета (књиге, 
чланци у научним часописима, предавања, излагања на конференцијама, зборници, интервјуии
итд.)
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2. фаза - Скенирање релевантне литературе препоручене за студијске програме Факултета.(са 
ауторским правима)
3. фаза - Скенирање релевантног фонда Библиотеке ФПН (са ауторским правима)

У  2019. години Библиотека ФПН континуирано ће испратити и примењивати све 
нове програме који се односе на рад у новом окружењу, а представљају последње верзије 
програма COBISS3. То се пре свега односи на обраду књига, али и рад са корисницима, 
задуживања, штампање статистика, међубиблиотечку позајмицу и сл. Нова верзија програма 
садржи потпуно нови начин рада, нову платформу на којој се одвијају све досадашње али и 
потпуно осавремењене апликације. Оне захтевају осим познавања библиотечких стандарда и 
познавање рада на рачунару, на нивоу који је захтевнији од досадашњег као и познавање 
енглеског језика 

Библиографије истраживача - Наставља се унос података за Библиографије 
истраживача, тзв. Персоналне библиографије  које се у библиотеци ФПН израђују већ дужи 
низ година обезбеђујући комплетне библиографије наставног особља ФПН неоходне за избор 
у звање али и за учешће на пројектима. Обрада унутар овог пројекта подразумева комплетну 
обраду библиографија наставника и сарадника ФПН. Опис садржи и обраду монографских 
публикација, електронских публикациа, сајтова са информацијама о скуповима на којима су 
аутори излагали своје реферате,  обраду у часописима, интервјуе, сегменте појединих 
публикација и све што подразумева било какво духовно ауторство. У 2019. години  
систематичније ће се приступити и обради оnline публикација са сајтова и свих облика 
електонских публикација. У 2019. години наставићемо са допунама персоналних 
библиографија, базе  значајне како за саме наставнике тако и за студенте али и за читаву 
научну јавност. У том смислу понављамо молбу професорима, асистентима и сарадницима на 
пројектима, да све своје радове благовремено доносе у Библиотеку како бисмо их на 
квалитетан начин обрадили и тако обезбедили њихову брзу доступност кроз Узајамну базу 
података у којој је локална база ФПН саставни део.

Курсеви за наставнике и студенте - На основу плана библиотеке, а и уз сагласност
Библиотечког одбора у 2019. години планирани су перманентни курсеви у оквиру студијских 
програма на ФПН. Са једне стране, држаће се повремени основни курсеви из корисничког 
програма OPAC који је намењен свим корисницима фонда библиотеке, пре свих студентима 
прве године, а са друге стране развијенији кориснички курсеви и сложени курсеви који 
обухватају упознавање са развијеним и обједињеним сервисима у оквиру КОБСОН-а али и 
осталих on line база података и архива који садрже електронске, књиге, часописе и чланке 
релевантене за студије који се одвијају на ФПН. Посебни акценат током презентација биће на 
специјализованој бази EBSCO сервиса Political Science Complete.  

Набавка нових публикација –Закон о јавним набавкама је у великој мери отежао и
ограничио куповину књига.  Набавка нових наслова књига, периодике, некњижне грађе, пре 
свега електронских публикација, електронских база података и сл. одвијаће се у складу са 
буџетом Факултета. Свакако, приликом набавке литературе, као и до сада, биће уважавани 
захтеви и препоруке професора, али у складу са могућностима набављаће се и литература коју 
нам препоручују релевантне базе као и увид у издавачку продукцију током Сајма књига.

Перманенто образовање кадрова Библиотеке - У складу са свакодневним 
развојем библиотечке делатности у библиотеци ће се обављати и послови пројектовања 
информационих подсистема, примењиваће се нове технологије, пројектоваће се 
специјализоване базе података, истраживаће се и анализирати информације, нудити стручне 
оцене и мишљења, пратиће се  међународни стандарди, сакупљати и обрађивати научни 
пројекти, магистарски радови, специјалистички радови и докторске дисертације, ствараће се 
постепено минитезауруси из одређених грана науке специфичне за ФПН, сарађиваће са 
издавачима у циљу квалитетне набавке и попуњавања фонда, пратиће се измене и допуне 
класификације докумената према UDC, припремаће се предавања за стручно усавршавање 
како библиотечких радника тако и корисника којима је потребно указати на најновије 
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претраживаче, на комбиновани начин претраживања база, праћење контроле квалитета базе, 
сугестије у циљу развијања нормативних датотека базе, развијаће се локални шифрарници у 
који ће обезбедити вишеструке комбинације претраживања али и специфичност информација, 
извештавања и сл.     

Позајмица (циркулација публикација)  у новом окружењу COBISS 3 - 
Инплементацијом новог програмског модула који се односи на аутоматизовану циркулацију 
грађе и задуживање корисника ПОЗАЈМИЦА умногоме је учињен конфорнијим рад са 
корисницима библиотеке. У тестном периоду аутоматизовала се корисничка база, како 
студената тако и професора, започело се са штампањем комплетних налепница са бар 
кодовима преко којих се врши задуживање и раздуживање корисника. Овај обиман посао 
обављају  два књижничара, који су већ прошли обуку и добили лиценцу за рад у овом 
програму. У 2018. години тестно окружење замењено је реалним, што подразумева активан 
рад са корисницима система, а у 2019. планирамо да активирамо и преостале могућности ове 
апликације које у претходном периоду нисмо успели да применимо.

Обрада текућег прилива публикација - Све публикације које стижу различитим 
видовима набавке, куповином, разменом и поклоном ажурно ће се уносити у електронску базу 
COBISS.SR. Унос у локалну базу подразумева комплетну обраду према међународним 
стандардима за опис различитих типова грађе: монографске публикације, серијске 
публикације, некњижне грађе, интегрисаних извора (то је новина у односу на претходни 
период и захтеваће посебне курсеве и лицнеце), обраду докторских, магистарских и 
специјалистичких радова и др. Такође, обрада ове грађе подразумева и непрекидно поређење и
контролу Узајамне базе како не би дошло до дуплирања записа. 

Презентација рада Библиотеке на веб страници Факултета - У 2019. години 
планирана је кратка обука за ажурирање сегмента Библиотека на сајту Факултета како би се 
континуирано вршиле допуне у информисању корисника Библиотеке. Развила би се постојећа 
информациона схема која се односи на библиотеку како би се пружила на увид делатност 
библиотеке  и њене услуге студентима ФПН али и осталим корисницима који приступају сајту.
Као новина планирамо да све нове набављене наслове презентујемо на сајту Факултета у 
сегменту Нове књиге у библиотеци ФПН.

Сарадња са сродним библиотекама - Успостављање даљих веза Библиотеке ФПН 
са библиотекама сродних факултета и научним институтима у земљама ЕУ ради размене 
искуства и информација али и размене знање које се односе на европске стандарде који се 
увелико примењују у њиховим високошколским библиотекама.

   
11. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА

Поред већ поменутих реализованих задатака и рада на реформи и модернизацији
наставе  на Факултету,  Управа ће у 2019.  години наставити да  помаже у раду студентских
организација као и да унапређује услове студирања, а такође наставиће и рад на модернизацији
и побољшавању услова рада студената и запослених. 

11.1. СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Студентске организације

У складу са модернизацијом и реформом наставно-научног процеса, на факултету се
одвија врло интензиван и развијен студентски живот који чине самоорганизовани студенти
кроз  Студентски  парламент  и  бројне  студентске  невладине  организације  које  делују  на
факултету, као и три студентска електронска медија: Студентски радио БУ, Студентски лист
„Политиколог“ и Студентска ТВ редакција „Јавна одбрана“.
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Осим тих  студентских  организација,  квалитету  студентског  живота  доприносе  и
побољшани  услови  за  рад  и  одмор  студената:  реновиране  слушаонице  (климатизоване  и
технички  опремљене),  библиотека,  читаоница,  рачунски  центар  (који  омогућава  директан
приступ  рачунарима  опремљеним  „МС  Офисом“  и  интернетом),  студентски  клуб
„Политиколог“ (затвореног  типа), који  углавном  служи  као посебан  простор  за  рад
студентских организација.

На  Факултету  политичких  наука  одвија  се  веома  активан  студентски  живот
посредован бројним студентским организацијама. Тренутно на Факултету политичких наука
делују следеће организације:

1. Унија студената социјалног рада
2. Тимска иницијатива младих
3. Европски студентски форум
4. Студентска Унија Факултета политичких наука
5. Српски политички форум 
6. Дебатни клуб 
7. Клуб за Уједињене нације 
8. Клуб студената Факултета политичких наука

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.  Превасходно,  Студентски
парламент се бави студентским правима, решавањем бројних студентских питања и питањима
у вези са побољшањем услова студирања.
 Тренутни сазив Студентског парламента има 25 чланова и мандат до октобра 2020.
године, док ће избори за наредни сазив бити одржани у априлу 2020. године. Од 2014. године
избори  за  Студентски  парламент  су  непосредни, а изборне  јединице  су  подељене  по
смеровима.  На  тај  начин  студенти  имају  своје  представнике  у  Студентском  парламенту
сразмерно броју  студената  по  смеровима.  Осим  тога,  Студентски  парламент  делегира  и
одређени број чланова из реда студената у органе Факултета политичких наука (Четири члана
за Савет факултета, двадесет и једног члана за Научно-наставно веће факултета, по два члана
за Дисциплинску и Етичку комисију факултета, 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).
 Осим заступања 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.
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11.2. ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА КАРИЈЕРНИ РАЗВОЈ

Свечана додела диплома
У току 2019. године планирано је да се настави са свечаном доделом диплома која је започета
јуна 2016. године.  Према нашем оквирном плану,  планирано је  да се у току 2019. године,
свечана додела организује 2 пута у току године, као и да се на овим свечаним доделама уручи
укупно између  300 и  500 диплома. На свечаној додели диплома биће ангажован хор АКУД
„Жикица  Јовановић  Шпанац“,  а  предвиђено  је  и  да  након  свечане  доделе  диплома  буде
настављена пракса одржавања коктела.
Организација радионица и конференција
Током 2019. године планирано је да се настави одржавање радионица на различите теме које
су занимљиве и блиске нашим студентима. Накнадно ће бити одлучено да ли ће ове обуке бити
реализоване посебно или у склопу једног великог семинара.Теме на које планирамо радионице
и конференције: Писање ЦВ-ја и мотивационог писма; Симулација интервјуа са послодавцем;
Јавни  наступ  и  вештине  јавног  наступа;  Значај  међународних  језичких  сертификата;
Предузетништво код младих; Концепт целоживотног учења. На организацији и реализацији
ових радионица и конференција сарађиваћемо са државним институцијама, градом Београдом,
Привредном комором Србије и осталим ревелатним представницима привредног сектора, као
и  свим компанијама  и  институцијама  са  којима  као Факултет  имамо потписан  споразум о
сарадњи.
Подршка учешћу наших студената на конфренцијама и семинарима
Центар ће као партнер узети учешће на пројектима који за циљ имају учешће студената на
конференцијама  и  семинарима  везано  за  развој  вештина  код  студената,  развој  критичког
мишљења  и  развој  предузетничког  духа  код  младих.  Идеја  је  да  Центар  у  сарадњи  са
Факултетом, поред промоције ових догађаја, кроз покривање котизације, обезбеди и могућност
да део наших студената узме учешће на овим конференцијама и семинарима. 
Промоција уписа на основне студије 
Планирано је да у току марта и априла обиђемо скоро све државне и приватне гимназије у
Београду,  као  и  средње  школе  широм  Србије  и  да  на  њима  промовишемо  Факултет
политичких  наука,  односно  упис  на  наше  основне  студије.  У  реализацији  ове  активности
предвиђена  је  подршка  и  сарадња  са  ПР  Тимом  Факултета,  студентским  организацијама,
Студентским парламентом и студентима нашег Факултета. За реализацију ове активности биће
неопходно обезбеђивање трошкова који обухватају штампу промо материјала, затим трошкове
превоза и трошкове горива, као и трошкове ангажмана промотера.
Сајам пракси и стипендија
У току  2019.  године  предвиђено  је  и  да  организујемо  први  сајам  стипендија  и  пракси  на
Факултету политичких наука, на коме би компаније са којима сарађујемо као и институције и
фондације  презентовале свој рад и могућности које нуде нашим студентима.  Сајам би био
организован у холу факултета, а вече пре самог отварања био би организован свечани коктел
добродошлице  за  све  представнике  компанија  и  институција,  као  и  пријем  код  декана
Факултета.
Сарадња са компанијама на њиховој промоцији на факултету - доношење правилника о
коришћењу хола факултета и огласних табли за маркетиншке активности
Идеја је  да Центар у сарадњи са управом уради предлог Правилника којим би регулисали
закуп простора, тј. хола факултета, ради маркетиншких активности компанија. Правилником
би била предвиђена цена закупа дела хола Факултета за маркетиншке активности.

11.3. РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ФАКУЛТЕТА

ФПН ће током  2019. године наставити радове на реализацији завршне фазе пројекта
„Надоградња објекта Универзитета у Београду – Факултета политичких наука“ који се 
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реализује уз финансијску подршку Националног инвестиционог плана Републике Србије и 
Министарства просвете и науке Владе Републике Србије. Oчекујемо да ће пројекат  бити 
реализован до краја 2019. године. Остало је да се ураде завршни унутрашњи радови и да се 
заврши са инсталацијом електронске и видео опреме те система за вентилацију. Факултету 
остаје обавеза да из својих средстава или средстава спонзора плати ПДВ, додатне радове и 
набави намештај за нове учионице и канцеларије.   

11.4.  ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

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

Факултет ће самостално и у суиздаваштву, објавити двадесетак књига и зборника,
углавном наставника и сарадника Факултета, као и:

 два броја факултетског часописа под називом „Годишњак ФПН“,
 три броја часописа „Политичке перспективе“,
 три броја часописа „Политички живот“,
 два броја часописа „Journal of Regional Security“
 четири броја часописа „ЦМ – Управљање коминицирањем“,
 један број часописа „Студентски годишњак“,
 један број часописа "Генеро",
 студентски лист "Политиколог".

11.5. ЕВАЛУАЦИЈА  

Комисија  за  оцену  и  проверу  квалитета  (КАПК)  је  31.  децембра  2014.  усвојила
Извештај  о  спољашњој  провери  осигурања  квалитета  Факултета  политичких  наука
Универзитета у Београду у  коме је  рад   Факултета  позитивно оцењен,  са  препорукама  за
отклањање уочених слабости и даље унапређење квалитета високошколске установе.

У 2019. години УБ-ФПН чека припрема  Извештаја о самовредновању факултета
за трогодишњи период 2012-15,  као и припрема извештаја за период 2016-18. Комисија  за
процену  квалитета  УБ  -  ФПН  је  2012.  године  припремила  упитнике  чији  је  циљ  био
прикупљање информација о квалитету рада ФПН кроз процену рада наставника и сарадника,
стручних служби и студената. Ови упитници произведени су за потребе припреме извештаја о
квалитету рада УБ - ФПН у период 2008/11. 

С обзиром на то да треба припремити нови извештај о самовредновању, неопходно
је на основу препорука из претходна два извештаја: креирати додатне механизме за процену
квалитета рада УБ - ФПН (према препорукама из Другог извештаја),  поставити механизме за
константно  добијање  повратне  информације  у  одређеним  сегментима,  нарочито  обратити
пажњу на повратну информацију  од стране послодаваца код којих се студенти УБ -  ФПН
запошљавају.

Такође, у вези са проценом квалитета је и предстојећа реакредитација студијских
програма,  која  управо  треба  да  проистекне  из  процене  сврсисходности,  савремености  и
свеобухватности постојећих студијских програма који се реализују на УБ-ФПН, као и њихове
усклађености са звањима која студенти стичу по окончању и потреба послодаваца. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

Београд 11040, Јове Илића 165, Србија
Телефон: (+ 381 11) 309-29-99; 

Факс: (+ 381 11) 2491-501
Е-пошта: fpn  @  fpn  .  bg  .  ac  .  rs  ;  Презентација: www  .  fpn  .  bg  .  ac  .  rs  

  
На основу члана 53. став 1. тачка 3. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/05), 
Статута Универзитета у Београду - Факултета политичких наука члан 44. став 1. тачка 13, Савет 

Универзитета у Београду - Факултета политичких наука доноси

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни 
број

конто опис Буџетска 
средства V 
динарима

Сопствена 
средства V 
динарима

УКУПНО у 
динарима

% 
учешћа

ПЛАНИРАНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ   217.462.858,00 217.462.858,00           48,61

1.1. 791111 Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије

   217.462.858,00 217.462.858,00

1.1.1. 791111 Брутто зарада    169.682.858,00 169.682.858,00
1.1.2. 791111 Материјални трошкови        6.250.000,00 6.250.000,00

1.1.3. 791111 Научно-истраживачки пројекат      
41.530.000,00

41.530.000,00

2 Меморандумске ставке - рефундација боловања 
преко 30 дана

   2.500.000,00   2.500.000,00            0,56

3-6 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 227.365.100,00 227.365.100,00 50,83
                3 Школарине и припремна настава 192.460.000,00 192.460.000,00

3.1. Основне студије 129.260.000.00 129.260.000,00
3.1.1. 742321 Школарине са испитима 129.260.000,00 129.260.000,00

3.2. Студије П и Ш степена 58.300.000,00 58.300.000,00

3.2.1. 742321 Мастер студије 40.500.000,00 40.500.000,00
3.2.2. 742321 Докторске студије 16.900.000,00 16.900.000,00
3.2.3. 742321 Специјалистички програми за иновације знања 900.000,00 900.000,00

3.3 742321 Припремна настава 4.900.000,00 4.900.000,00

4 742134 Приходи од закупа простора 1.396.000,00 1.396.000,00
4.1. 742134 Професорски Клуб "Политиколог" 936.000,00 936.000,00

4.2. 742134 Кафе апарати "Маћи" 86.000,00 86.000,00
4.3. 742134 Скриптарница "Чигоја" 124.000,00 124.000,00

4.4. 742134 Закуп сала и простора - једнократно 250.000,00 250.000,00

5 745121 Остали сопствени приходи 23.030.100,00 23.030.100,00
5.1. 745121 Пријава на конкурс прве год. основних студија 4.700.000,00 4.700.000,00

5.2. 745121 Пријава на конкурс последипломских студија 2.800.000,00 2.800.000,00
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5.3. 745121 Учешће у финансирању заједничких послова 
Универзитета Београда и Универзитетског 
центра за каријеру

950.000,00 950.000,00

5.4. 745121 Приход од осигурања студената 450.000,00 450.000,00

5.5 745121 Разни други приходи и накнаде 8.630.100,00 8.630.100,00
5.6 745121 Административни трошкови уписа 5.500.000,00 5.500.000,00

6 742371 Приходи од донација 10.479.000,00 10.479.000,00
6.1. 742371 Донације - пројекти 6.979.000,00 6.979.000,00
6.2. 732100 Донације за доградњу факултета 3.500.000,00 3.500.000,00

УКУПНО ПРИХОДИ (1-6): 217.462.858,00 229.865.100,00  447.327.958,00          100
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

7 410000 Расходи запослених   170.522.858,00 145.726.100,00 316.248.958,00         70,70

7.1. Бруто зарада са порезима и доприносима    169.682.858,00 136.646.100,00 306.328.958,00
7.1.1 411111 Плате по основу рада    143.921.000,00 115.900.000,00 259.821.000,00
7.1.2 412111 Допринос за ПИО  

17.270.520,00
13.908.000,00 31. 178.520,00

7.1.3 412211 Допринос за здравствено осигурање    
7.411.931,00

5.968,850,00 13.380.781,00

7.1.4 412311 Допринос за незапосленост    
1.079.407,00

869.250,00 1.948.657,00

7.2. 414111 Социјална давања запосл. (породиљско)
)0))боловање...)

3.500.000,00 3.500.000,00
7.3. 414311 Отпремнина за пензију(4 запослених) 520.000,00 520.000,00

7.4. 415112 Превоз за запослене          840.000,00 4.960.000,00 5.800.000,00
7.5. 416112 Награде- награде студентима 100.000,00 100.000,00

8 421000 Стални трошкови 8.000.000,00 12.840.000,00 20.840.000,00           4,66
8.1. 421111 Трошкови платног промета и банкарске услуге 220.000,00 380.000,00 600.000,00
8.2. 421211 Енергетске услуге - струја        2.280.000,00 1.080.000,00     3.360.000,00

8.3. 421225 Енергетске услуге - грејање       4.000.000,00 9.200.000,00 13.200.000,00

8.4. 421310 Комуналне услуге - водовод и канализација          400.000,00 590.000,00 990.000,00

8.5. 421325 Комуналне услуге - градска чистоћа          600.000,00 390.000,00 990.000,00

8.6. 421411 Услуге комуникација - телефон          500.000,00 600.000,00 1.100.000,00

8.7. 421421 Услуге комуникација - пошта 150.000,00 150.000,00

8.8. 421523 Трошкови осигурања 450.000,00 450.000,00
9 422000 Трошкови путовања 960.000,00 3.930.000,00 4.890.000,00           1,09

9.1. 422120  Трошкови  превоза службеног путовања у земљи 200.000,00 200.000,00 400.000,00
9.2. 422130 Смештај - хотел на службеном путовању у земљи 110.000,00 190.000,00 300.000,00
9.3. 422192 Трошкови такси превоза 490.000,00 490.000,00
9.4. 422211 Трошкови дневница за сл.путовање у иностранство 400.000,00 400.000,00
9.5. 422220 Авио превоз - трошкови службеног пута у 

иностранство
         300.000,00 1.800.000,00 2.100.000,00

9.6. 422230 Смештај - хотел на службеном путу у иностранству 350.000,00 850.000,00 1.200.000,00
10 423000 Услуге по уговору 37.540.000,00 34.535.000,00 72.075.000,00          16,11

10.1 423110 Услуге судског тумача-превод и овера на 
иностраним пројектима

100.000,00 100.000,00

10.2. 423200 Компјутерске услуге и информациони системи 2.560.000,00 2.560.000,00

10.2.2. 423211 Набавка антивирус програма за заститу рачунара 180.000,00 180.000,00

10.2.3 423211 Набавка програмског пакета Turnitin за проверу 
плагијата у студентским радовима

600.000,00 600.000,00

10.2.4. 423221 ФИС - одржавање информационог система за 
Студентску службу

1.200.000,00 1.200.000,00

10.2.5. 423221 Пантеон и Синус - одржавање информационог 
система за рачуноводство

580.000,00 580.000,00

10.3. 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00

10.3.1. 423310 Едукација запослених 200.000,00 200.000,00

10.3.2. 423321 Котизација за такмичења студената 300.000,00 300.000,00

10.3.3. 423322 Котизација за учешће професора на 
конференцијама и скуповима

100.000,00 200.000,00 300.000,00

10.3.4. 423399 Чланарине у међународним удружењима 
(ECREA, ECPR...)

300.000,00 300.000,00



5.327
10.4. 423400 Услуге информисања          700.000,00 2.842.000,00 3.542.000,00

10.4.1. 423419 Штампа публикација (књига, часописа, и другог 
материјала)

          700.000,00 2.300.000,00 3.000.000,00

10.4,3 423421 Израда и одржавање интернет презентација 
научно-истраживачких центара

42.000,00 42.000,00

10.4.4 423432 Огласи у дневним листовима и 
Сл.Гласнику-конкурси,јавне набавке 

       500.000,00 500.000,00

10.5. 423500 Стручне услуге     35.700.000,00 19.087.000,00 54.787.000.00

10.5.1 423521 Услуге заступања пред судовима 200.000,00 200.000,00

10.5.2. 423599 Стручне услуге - ауторски хонорар 34.500.000,00 14.500.000,00 49.000.000,00

10.5.2.1 423599 Научноистраживачки пројекат - Министарсво 
просвете, науке и технолошког развоја РС

34.500.000,00 34.500.000,00

10.5.2.2 423599 Средства из осталих пројеката ФПН 7.100.000,00 7.100.000,00
  10.5.2.3 423599 Средства за предаваче са стране на мастер и 

докторским студијама
3.600.000,00 3.600.000,00

10.5.2.4. 423599 Комисије, менторства 3.500.000,00 3.500.000,00
10.5.2.5. 423599 Предавачи за иновације знања 300.000,00 300.000,00

10.5.3 423592 Стручне услуге - уговор о делу 1.200.000,00 4.387.000,00 5.587.000,00
10.5.3.1. 423592 Физички послови 250.000,00 250.000,00

 10.5.3.2.
10.5.3.2.

423592 Професори на замени 2.400.000,00 2.400.000,00
10.5.3.3. 423592 Стручне услуге по потреби 1.200.000,00 1.100.000,00 2.300.000,00
10.5.3.4. 423592 Услуге радио монтаже 637.000,00 637.000,00

10.6. Репрезентација 3.950.000,00 3.950.000,00
10.6.1. 423620 Услуге ресторана за потребе факултета 1.900.000,00 1.900.000,00
10.6.1. 423620 Услуге ресторана за потребе пројеката факултета 1.100.000,00 1.100.000,00

      10.6.2. 423620 Услуге кетеринга        800.000,00         800.000,00

       10.6.3 423712 Поклони         150.000,00         150.000,00

10.7. 423911 Остале опште услуге        1.040.000,00 4.996.000,00 6.036.000,00

10.7.1. 423911 Обавезе према универзитету 4.500.000,00 4.500.000,00
10.7.2. 423911 Претплата на архиву медијске документације 

"Ебарт"
180.000,00 180.000,00

10.7.3. 423911 Дератизација и дезинсекција 96.000,00 96.000,00
10.7.4. 423911 Контрола ПП уређаја и опреме за ППЗ  и ван.сит.

ВАВВВВВВВВВАН.ван.ситуац.
150.000,00 150.000,00

10.7.5. 423911 Чланарина за рад у COBBIS систему Народне 
библиотеке Србије

          300.000,00 20.000,00 320.000,00

10.7.6. 423911 Остале опште услуге - EBSCO база 
(претплата на електронску базу књига и 
часописа из области политичких наука)

          740.000,00 740.000,00

10.7.7. 423911 Услуге прања тепиха            50.000,00 50.000,00

11 424000 Специјализоване услуге 600.000,00 600.000,00           0,13
11.1 424221 Услуге хора приликом пријема студената 100.000,00 100.000,00

11.2 424230 Котизација - учешће спортских екипа студената 
ФПН-а на такмичењима у земљи и иностранству

500.000,00 500.000,00

12 425000 Текуће поправке и одржавање 2.286.000,00 2.286.000,00           0,51

12.1. 425100 Текуће поправке  и одржавање зграде 800.000,00 800.000,00

12.1.1. 425113 Молерски радови са материјалом 200.000,00 200.000,00

12.1.2. 425116 Замена поломљених стакала 50.000,00 50.000,00

12.1.3. 425117 Овлашћена контрола и поправка електичне мреже 150.000,00        150.000,00
       12.1.4.

12.1.3
425119 Поправка венецијанера 50.000,00 50.000,00

     12.1.5. 425119 Поправка подова (паркета, ламината) 200.000,00 200.000,00
      12.1.6. 425119 Поправка алуминијумске столарије-врата и прозора 150.000,00 150.000,00

12.2. 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.486.000,00 1.486.000,00
   12.2.1. 425212 Сервисирање и одржавање агрегата за струју 100.000,00 100.000,00

12.2.2 425222 Услуге одржавања Ит рачунарске мреже 
софтверске инфраструктуре

300.000,00 300.000,00

12.2.3. 425226 Одржавање и поправка канцеларијских уређаја –
фотокопира и штампача

         300.000,00 300.000,00

12.2.4. 425229 Сервисирање и одржавање лифта 400.000,00 400.000,00
12.2.5. 425229 Сервисирање, поправка и одржавање телефонске 

централе
86.000,00 86.000,00



        12.2.6
.

425229 Сервисирање и одржавање клима система(клима 
коморе и клима уређаја у учионицама и 

300.000,00 300.000,00



13 426000 Материјал          440.000,00 5.110.000,00 5.550.000,00           1,24

13.1. 426110 Административни-канцеларијски материјал (папир, 
тонер, регистратори...)

2.900.000,00 2.900.000,00

13.2. 426251 Материјал за уређење зелених површина 50.000,00 50.000,00

13.3. 426311 Материјал за образовање и усавршавање 
запослених (Привредни саветник, Образовни 
информатор, Цекос-Ин, Параграф Цо., Службени 
гласник.

400.000,00 400.000,00

13.4. 426311 Предплата за часописе Cammon Market Law I Max 
Planck
Encyclopedia

230.000,00 230.000,00

13.5. 426411 Гориво: бензин (за косачицу и машину за снег), 
дизел (за агрегат за струју) и машинско уље

80.000,00 80.000,00

13.6. 426611 Материјал за образовање - Индекси, књиге и 
материјали за стипендисте Министарства прос. 
наук. и тех. развоја РС

210.000,00 350.000,00 560.000,00

13,7. 426630 Опрема за студентска спортска такмичења 120.000,00 120.000,00

13.8. 426810 Набавка папирне конфекције –тоалет папир, убруси
за руке

400.000,00 400.000,00

13.9. 426811 Материјал за хигијену-средства за чишћење и 
одржавање хигијене објекта и опреме

400.000,00 400.000,00

13.10. 426829 Набавка постељине за три апартмана на петом 
спрату ФПН

10.000,00 10.000,00

13..11 426911 Материјал за посебне намене - потрошни 
материјал за поправке у објекту (делови за 
купатила, електро-инсталације, браварију, 
столарију...)

400.000,00 400.000,00

14 444000 Пратећи трошкови задужења 75.000,00 75.000,00           0,02
14.1. 444111 Негативне курсне разлике 45.000,00 45.000,00
14.2. 444210 Казнени пенали - камата 30.000,00 30.000,00

15 482000 Порези и обавезне таксе 70.000,00 70.000,00           0,02
15.1. 482111 Порез на имовину - донације у новцу 40.000,00 40.000,00
15.2. 482211 Судске таксе 30.000,00 30.000,00

16. Укупни текући трошкови (7-15)   217.462.858,00 205,172.100,00 422.634.958,00

17 510000 Издаци за набавку основних средстава и 
инвестиције

24.693.000,00 24.693.000.00          5,52

17.1 511000 Издаци за капитално одржавање зграде 21.393.000,00 21.393.000,00
17.1.1 511323 Реконструкција и надоградња-Објекат А 18.643.000,00 18.643.000,00
17.1.2 511323 Реновирање тоалета 2.000.000,00 2.000.000,00
17.1.3 511323 Проширење лан мреже 750.000,00 750.000,00
17.2. 512000 Издаци за набавку опреме 2.800.000,00 2.800.000,00

.000,0017.2.1 512211 Канцеларијски намештај 150.000,00 150.000,00
17.2.2. 512212 Клима уређаји 150.000,00 150.000,00
17.2.3. 512221 Рачунарска опрема(рачунари и опрема из пројеката) 1.500.000,00 1.500.000,00
17.2.4. 512241 Електронска опрема (пројектори,звучници, 

пројектна ,платна, камере, видео  и аудио 
каблови,микрофони)

1.000.000,00 1.000.000,00

17.3. 515000 Нематеријална имовина 500.000,00 500.000,00
17.3.1 515121 Куповина књига и ДВД издања за библиотеку 

факултета
500.000,00 500.000,00

Укупна улагања (16+17)   217.462.858,00 229.865.100,00 447.327.958,00      100

Рекапитулација:
            1. Укупни текући приходи:  447.327.958,00

2. Укупни текући расходи :   422.634.958,00
3. Укупна улагања (1-2):    24.693.000,00

У Београду; 20. децембар 2018.          Председник Савета ФПН

                 


