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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. 

Савет Факултета је на шест одржаних седница у 2021. години: 

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

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

 констатовао оставке на чланство у Савету Универзитета у Београду – Факултета
политичких наука; (више одлука) 

 донео  одлуку  о  расписивању  избора  за  упражњена  места  у  Савету  УБ-ФПН за
школску 2020/2021. и 2021/2022. годину у изборној наставно-научној јединици;

 верификовао мандате чланова Савета Факултета из реда представника Наставно-
научног већа за школску 2020/2021. и 2021/2022. годину;

 донео  одлуку  о  покретању  поступка  за  избор  декана  и  четири  продекана
Универзитетау  Београду  –  Факултета  политичких  наука  за  школску  2021/2022,
2022/2023. и 2023/2024.  годину;

 утврђивао  изборне  листе  за  избор  декана  и  четири  продекана  УБ-Факултета
политичких наука за школску 2021/22, 2022/23. и 2023/24. годину; 

 донео одлуку о избору декана и четири продекана УБ-Факултета политичких наука
за школску 2021/22, 2022/23. и 2023/24. годину;
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 дао  сагласност  на  Правилник  о  измени и допуни  Правилника о  организацији  и
систематизацији послова на Универзитета у Београду-Факултету политичких наука
бр. 02-903/1 од 17.04.2018.године;

 донео  Стратегију  обезбеђења  квалитета  Универзитета  у  Београду  –  Факултета
политичких наука; 

 усвојио  извештај  Комисије  за  попис  готовог  новца,  хартија  од  вредности,
потраживања и обавеза Универзитета у Београду – Факултета  политичких наука са
стањем на дан 31.12.2020. године;

 усвојио извештај  Комисије за основних средстава, ситног инвентара, материјала и
горива Универзитета у Београду – Факултета  политичких наука  са стањем на дан
31.12.2020. године;

 усвојио  финансијски  извештај  и  завршни  рачун  буџетских  корисника  УБ -
Факултетa политичких наука са стањем на дан 31.12.2020. године;

 усвојио извештај о раду Универзитета у Београду – Факултета  политичких наука у
календарској 2020. години;

 доносио  одлуке  о  висини  школарине на  студијским  програмима  основних
академских,  мастер  академских  и  докторских  академских  студија  и
специјалистичких струковних студија за држављане Републике Србије и студенте
стране држављане на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука у
школској 2021/2022. години;

 донепо  Одлуку  о  висини  накнада  које  плаћа  Факултет  политичких  наука
наставницима  који  нису  запослени  на  ФПН  и  изводе  наставу  на  основним
академским студијама Факултета политичких наука;

 донео  Одлуку  о  висини  накнада  које  плаћа  Факултет  политичких  наука
наставницима који нису запослени на ФПН и изводе наставу на мастер академским
студијама и докторским академским студијама Факултета политичких наука;

 донео  одлуку  о  увећању  буџетских  квота у  школској  2021/2022.  години на
студијским програмима основних академских студија на Универзитету у Београду
– Факултету политичких наука;

 доносио одлуке о измени и допуни Плана јавних набавки Универзитета у Београду
– Факултета политичких наука за 2021. годину; 

 доносио одлуке о измени Плана  јавних набавки на које се не примењује Закон о
јавним набавкама  УБ-ФПН за 2021. годину, бр. 12-2442/1 од 25.12.2020. године и
12-62/1 од 13.01.2021. године; (више одлука); 

 донео  одлуку  о  увећању  буџетских  квота у  школској  2021/2022.  години на
студијским програмима основних академских студија на Универзитету у Београду
– Факултету политичких наука;

 доносио  одлуке  о  ослобађању  плаћања  дела  школарине  за  предмете  уписане  у
школској 2021/2022. 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  2020/2021.
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  2021/2022.
години;

 донео  одлуку  о  измени  и  допуни  Одлуке  о  утврђивању  висине  школарине  на
студијским програмима првог степена високог образовања за самофинансирајуће
студенте УБ-ФПН у школској 2021/2022. години бр. 12-466/1 од 25.02.2021. године;

 донео  одлуку  о  ослобађању  плаћања  школарине  студената  са  инвалидитетом
основних академских студија  Универзитета  у Београду – Факултета  политичких
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наука,  који  се  нису  пласирали  у  оквиру  утврђене  буџетске  квоте,  у  школској
2021/2022. години; 

 донео  одлуку  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 2021/2022. години;

 донео одлуку о условима и поступку ослобађања, односно умањења школарине за
студенте  основних  академских  студија  Универзитета  у  Београду  –  Факултета
политичких наука у школској 2021/2022. години; 

 донео  Одлуку  о  издвајању  сопствених  средстава  Факултета  за  Фонд  за
стипендирање студената Универзитета у Београду – Факултета политичких наука у
школској 2021/2022. 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  2021/2022.
годину;

 доносио  одлуке  о  стипендирању  студената,  умањењу  школарина  и  ослобађању
плаћања школарине у школској 2021/2022. години;      

 доносио  одлуке  поводом  молбе  за  ослобађање  закупа  ресторана  «Клуб
Политиколог»  за  месеце  фебруар,  март, април,  мај, јун,  септембар,  октобар,
новембар и децембар 2021. године, у износу од 50% уговором утврђене закупнине.

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 2021. години изабран је нови декан и декански колегијум који су ступили на
дужност 01. октобра 2021. године.

Декан: 
проф. др Драган Р. Симић

Продекани: 
проф. др Наталија Перишић, продекан за студије I степена
проф. др Дарко Надић, продекан за студије II и III степена
проф. др Немања Џуверовић, продекан за научно-истраживачки рад
проф. др Марко Симендић, продекан за развој

Студент продекан:
Мирослав Дешић
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

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

Наставно-научна јединица 

Наставно-научну организациону јединицу чине наставници и сарадници 
Факултета.

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

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

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

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

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

На оснивање, организацију и рад научно-истраживачких центара Факултета 
примењује се Правилник о научно-истраживачким 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:
 Служба општих послова,
 Служба библиотеке
 Служба за финансије и рачуноводствене послове
 Служба за наставу и студентска питања првог степена високог образовања
 Служба за наставу и студентска питања другог и трећег степена високог 

образовања
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5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

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

НАСТАВНО-НАУЧНО И ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

Стручни органи Факулета су, у измењеним околностима услед пандемије вирусом
Covid-19, радили и доносили одлуке углавном на седницама путем  zoom  платформе за
видео састанке. 

У 2021. години одржано је:  
 11 седница Наставно-научног већа Факултета од чега 9 електронских седница 

(Zoom платформа и изјашњавањем путем мејла),  
 11 седница Изборног већа Факултета (Zoom платформа и изјашњавањем путем 

мејла), 
 64 седница одељења Факултета и то: Политиколошко одељење – 14 седница, 

Одељење за социјални рад и социјалну политику – 24 седницe, Одељење за 
новинарство и комуникологију – 15 седница, Одељење за међународне студије – 11
седница. 

Наставно-научно веће је на својим седницама :

 Донело предлог одлуке о усвајању завршног рачуна буџетских корисника 
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука са стањем на дан 31. 
децембра 2020. године,

 Утврђивало услове уписа и предлога уписних квота за упис на прву годину ОАС, 
ССС, МАС и ДАС на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука, у 
школској 2021/2022. години,

 Утврђивало предлог уписних квота за упис на прву годину ОАС, ССС, МАС и ДАС
на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука, у школској 2022/2023. 
години,

 Донело одлуку о увећању буџетских квота у школској 2021/2022. години на 
студијским програмима основних академских студија на Универзитету у Београду 
– Факултету политичких наука, 

 Утврђивало услове уписа у прву годину основних академских студија на УБ-
Факултету политичких наука у школској 2022/2023. години,

 Донело предлог одлуке о висини школарине на студијским програмима основних 
академских, мастер академских, докторских академских студија  и 
специјалистичких струковних студија за држављане Републике Србије и студенте 
стране држављане на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука у 
школској 2021/2022. години,

 Донело предлог одлуке о висини школарине на студијским програмима основних 
академских, мастер академских, докторских академских студија  и 
специјалистичких струковних студија за држављане Републике Србије и студенте 
стране држављане на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука у 
школској 2022/2023. години,
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 Донело одлуку и допуни одлуке о формирању Етичке комисије Универзитета у 
Београду – Факултета политичких наука, 

 Донело одлуку о именовању председника Етичке комисије Универзитета у 
Београду – Факултета политичких наука, 

 Формирало Изборну комисију  и Бирачки одбор за утврђивање предлога кандидата 
за декана УБ-Факултета политичких наука за школску 2021/2022, 2022/2023. и 
2023/2024. годину, 

 Кандидат за декана представио је члановима Наставно-научног већа УБ-ФПН план 
и програм рада, развоја Факултета и предложене кандидате за продекане, 

 Избрало кандидата за декана УБ-ФПН за школску 2021/22, 2022/23. и 2023/24. 
годину, са утврђене Изборне листе број 13-955/1 од 10.05.2021. године, 

 Изјашњавало се о подршци кандидатима са листе евидентираних кандидата за 
ректора Универзитета у Београду за школску 2021/2022, 2022/2023. и 2023/2024. 
годину,

 Донело одлуку о утврђивању предлога кандидата УБ-Факултета политичких наука 
за чланове матичних научних одбора,

 Донело предлог одлуке о именовању представника Универзитета у Београду – 
Факултета политичких наука у Већу научних области медицинских наука, 

 Донело одлуку о утврђивању предлога једног кандидата ФПН за представника Већа
групација друштвено-хуманистичких наука УБ у Већу за студије при 
Универзитету, 

 Донело одлуку о образовању Већа за студије II и III степена Универзитета у 
Београду – Факултета политичких наука за трогодишњи мандатни период, 

 Донело одлуку о образовању Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета рада 
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за трогодишњи мандатни 
период, 

 Донело одлуку о именовању чланова Комисије за обезбеђење и унапређење 
квалитета рада Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за школску
2020/2021. и 2021/2022. годину из реда представника студента УБ-ФПН, 

 Донело одлуку о образовању Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе 
на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука за трогодишњи 
мандатни период, 

 Донело одлуку о именовању чланова Комисије за праћење и унапређење квалитета 
наставе на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука за школску 
2020/2021. и 2021/2022. годину из реда представника студента УБ-ФПН,

 Донело одлуку о образовању Дисциплинске комисије за дисциплинску одговорност
студента Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за трогодишњи 
мандатни период,

 Донело одлуку о формирању Библиотечког одбора УБ-Факултета политичких 
наука за школску 2020/21, 2021/22. и 2022/23.годину,

 Донело одлуку о формирању Комисије за наставну литературу и издавачку 
делатност Универзитета у Београду – Факултета политичких наука,  

 Расправљало о именовању представника оснивача у Савет Универзитета у Београду
– Факултета политичких наука, 

 Формирало Изборну комисију и Бирачки одбор Наставно-научног већа за избор 
чланова Савета представника ННВ,

 Утврђивало Изборну листу кандидата представника Наставно-научног већа за 
чланове Савета УБ-ФПН, 

 Бирало чланове Савета УБ-Факултета политичких наука представника Наставно-
научног већа,

 Усвајало Правилник о наставној литератури УБ-Факултета политичких наука, 
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 Усвајало Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања и 
уцењивања на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука, 

 Усвајало Правилник о условима, начину и поступку за избор у звање и заснивање 
радног односа сарадника УБ-Факултета политичких наука, 

 Донело одлуку  о образовању Комисије за верификацију категоризације и 
рангирање радова за избор у наставничка и истраживачка звања УБ-Факултета 
политичких наука, 

 Донело Правилник о измени и допуни Правилника о мастер академским студијама 
УБ — ФПН бр. 08-2062/1 од 11.07.2016.г. и 08-1156/1 од 24.05.2019. године,  

 Донлое Правилник о измени и допуни Правилника о докторским студијама на УБ-
ФПН бр.  08-2826/1 од 26.09.2016. г. и 08-1155/1 од 24.05.2019. године,

 Донело одлуке о продужењу радног односа проф. др Драгану Симеуновићу, проф. 
др Слободану Самарџићу, и проф. др Зорану Стојиљковићу за још једну годину – 
академску 2022/2023. годину, 

 Донело одлуку о плаћеном одсуству проф. др Јовану Теокаревићу за школску 
2022/2023. годину,  

 Донело одлуку о плаћеном одсуству проф. др Синиши Атлагићу за школску 
2022/2023. годину,  

 Донело одлуку којом проф. др Мирољуб Јевтић може изводити све облике наставе 
на мастер академским и докторским академским студијама и бити члан комисија у 
поступку израде и одбране завршних радова, односно дисертација на тим студијама
у академској 2021/2022. и 2022/2023. години,

 Формирало комисију за припрему реферата и донело предлог одлуке за избор др 
Дејана Јовића, редовног професора ФПЗ Свеучилишта у Загребу, у звање 
гостујућег професора Универзитета у Београду, 

 Донело одлуку о организовању ванредних испитних рокова (новембар и децембар 
2021. и март 2022. године) за студенте основних академских студија Универзитета 
у Београду – Факултета политичких наука који су у школској 2021/2022. години 
уписали обнову четврте године студирања, 

 Донело одлуку о утврђивању максималног броја ЕСПБ које студенти основних 
академских студија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука могу 
уписати у школској 2021/2022. години,

 Донело одлуку о утврђивању услова за рангирање студената у оквиру буџетских 
квота на вишим годинама основних академских студија Универзитета у Београду – 
Факултета политичких наука у школској 2021/2022. години, 

 Донело одлуку о утврђивању услова за рангирање студената у оквиру буџетских 
квота на другој и трећој години докторских академских студија Универзитета у 
Београду – Факултета политичких наука у школској 2021/2022. години, 

 Доношење предлога одлуке о ослобађању плаћања дела школарине за предмете 
уписане у школској 2021/2022. години до 180 самофинансирајућих студената друге,
треће и четврте године студирања основних академских студија Универзитета у 
Београду – Факултета политичких наука који се пласирају у оквиру јединствене 
ранг листе, 

 Донело предлог одлуке о стипендирању студента основних академских студија 
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука који су у току школске 
2020/2021. 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 
2021/2022. години,  

 Донело предлог одлуке о ослобађању плаћања школарине студената са 
инвалидитетом основних академских студија Универзитета у Београду – Факултета
политичких наука, који се нису пласирали у оквиру утврђене буџетске квоте, у 
школској 2021/2022. години, 
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 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 2021/2022. години, 

 Донело одлуку да се студентима основних академских студија УБ-ФПН призна као 
одрађена Стручна пракса са акредитованим  ЕСПБ, у школској 2020/2021. години, 

 Усвајало Извештај о самовредновању Универзитета у Београду – Факултета 
политичких наука за за период 2017-2020. година, 

 Донело одлуку о усвајању Извештаја о самовредновању за период 2017-2020 за 
студијске програме ОАС на УБ-Факултету политичких наука:
а) Политикологија,
б) Социјална политика и социјални рад,
в) Mеђународне студије, 
г) Новинарство

 Донело одлуку о усвајању Извештаја о самовредновању за период 2017-2020 за 
студијске програме МАС на УБ-Факултету политичких наука:
а) Студије политике (са 4 модула)
б) Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике
в) Политиколошке студије религије
г) Политички систем и привредни развој
д) Политичко насиље и држава
ђ) Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе 
е) Међународне студије (са 6 модула)
ж) Мир, безбедност и развој
з) Новинарство
и) Комуникологија
ј) Културологија
к) Политичка аналитика, партије, избори, демократија 
л) Еколошка политика
љ) Студије рода 
м) Социјални рад
н) Социјална политика (са 2 модула)

 Донeло одлуку о усвајању курикулума и силабуса студијских програма основних 
академских студија УБ-ФПН: 
а) ОАС Политикологија,
б) ОАС Социјална политика и социјални рад,
в) ОАС Mеђународне студије, 
г) ОАС Новинарство,

 Донело одлуку о усвајању курикулума и силабуса студијских програма мастер 
академских студија УБ-ФПН: 
а) МАС Студије политике (са 4 модула)
б) МАС Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике
в) МАС Политиколошке студије религије
г) МАС Политички систем и привредни развој
д) МАС Политичко насиље и држава
ђ) МАС Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе (на енглеском 
језику)
е) МАС Међународне студије (са 6 модула)
ж) МАС Мир, безбедност и развој
з) МАС Новинарство
и) МАС Комуникологија
ј) МАС Културологија
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к) МАС Политичка аналитика, партије, избори, демократија 
л) МАС Еколошка политика
љ) МАС Студије рода 
м) МАС Социјални рад
н) МАС Социјална политика (са 2 модула)

 Донело одлуку о усвајању измена и допуна курикулума и силабуса студијских 
програма докторских академских студија УБ-ФПН: 
а) ДАС Политикологија
б) ДАС Међународне и европске студије
в) ДАС Социјална политика и социјални рад
г) ДАС Kултурологијa

 Донело одлуку о усвајању курикулума и силабуса студијских програма докторских 
академских студија УБ-ФПН: 
а) ДАС Mедији и комуникације
б) ДАС Политиколошко-социолошка истраживања

 Донело одлуку о формирању Научно-стручног савета Центра за истраживање у 
социјалној политици и социјалном раду УБ-ФПН, 

 Доносило одлуке о измени акредитованог студијског програма докторских 
академских студија на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука – 
стављање на менторску листу наставника и ментора на ДАС, 

 Донело одлуку о измени акредитованих студијских програма ОАС политикологије 
на начин да се изборни наставни предмет „Заштита деце у миграцијама“ (6 ЕСПБ) 
од школске 2020/2021. године прикључи изборном блоку у осмом семестру овог 
студијског програма, 

 Донело одлуку о извођењу наставе из наставног предмета ОАС „Међународне 
оргаизације“ на начин да све облике наставе у школској 2020/2021. години, уместо 
акредитоване наставнице проф. др Тање Мишчевић, изводи проф. др Зоран 
Радивојевић, професор Правног факултета Универзитета у Нишу, 

 Донело одлуку о извођењу наставе из наставног предмета ОАС „Политика 
проширења Европске уније“ на начин да се доц. др Ивана Радић Милосављевић 
укључи у све облике извођења наставе заједно са проф. др Мајом Ковачевић, 

 Донело одлуку о извођењу наставе из наставног предмета ОАС „Медијска етика“ 
на начин да све облике наставе у шк. 2020/2021. години, уместо доц. др Јелене 
Сурчулије, изводи доц. др Лидија Мирков, као и да обави испите и оцењује 
студенте почевши од јануарског и фебруаарског испитног рока, 

 Донело одлуку о извођењу испита из наставног предмета ОАС „Медијско право и 
медијске политике“ на начин да студенте у шк. 2020/2021.години, почевши од 
јануарског и фебруарског испитног рока, уместо доц. др Јелене Сурчулије, испитује
и оцењује проф. др Дејан Миленковић, 

 Донело одлуку о извођењу испита из наставног предмета „Медији и избори – 
регулаторни аспекти“ МАС политикологије – Избор и изборне кампање на начин 
да студенте у шк. 2020/2021.години, почевши од јануарског и фебруарског 
испитног рока, уместо доц. др Јелене Сурчулије, испитује и оцењује проф. др 
Синиша Атлагић, 

 Донело одлуку о извођењу испита из наставног предмета „Слобода озражавања на 
Интернету“ МАС Комуникологије на начин да студенте у шк. 2020/2021.години, 
почевши од јануарског и фебруарског испитног рока, уместо доц. др Јелене 
Сурчулије, испитује и оцењује проф. др Небојша Мрђа, 

 Донело одлуку да се изборни наставни предмет ОАС „Културне политике“ не 
изводи у школској 2020/2021.години (летњи сместар),

 Донело одлуку да се изборни наставни предмет ОАС „Медијско право и медијске 
политике“ неће изводити у шк. 2020/2021. години, односно да ће у   изборном 
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блоку 5 (8. семестар) студентима бити понуђен само наставни предмет 
„Међународно комуницирање“,   

 Донело одлуку о измени акредитованог програма ОАС социјалног рада и социјалне
политике на начин да све облике наставе из наставних предмета „Доктрине 
социјалне политике“ и „Савремени социјални проблеми“, уместо акредитоване 
наставнице проф. др Мире Лакићевић, изводи доц. др Сузана Михајловић Бабић,  

 Донело одлуку о извођењу наставе из наставног предмета „Право Европске уније“ 
на основним академским студијама на начин да се, уместо у акредитованом седмом
семестру, настава у академској 2021/2022. години изводи у осмом семестру, 

 Донело одлуку о извођењу испита из наставног предмета „Историја европске 
цивилизације“ на начин да студенте који су слушали овај предмет у оквиру 
студијских програма МАС Културологије, МАС политикологије – Студије рода, 
МАС политикологије – Међународне студије, модул: Европске студије и МАС 
политикологије – Међународне студије, модул: Студије САД, у школској години 
испитује и оцењује проф. др Марина Симић,

 Донело одлуку о извођењу испита из наставних предмета на којима је акредитована
доц. др Вера Арежина, у испитним роковима школске 2020/2021.године, почевши 
од 15. јуна текуће године, на начин да на испитима на ОАС, МАС и ДАС буду 
ангажовани наставници: 
а) Основе методологије политичких наука (ОАС) – проф. др Милош Бешић,
б) Методологија политиколошких истраживања са статистиком (ОАС) – проф. др 
Милош Бешић, 
в) Анализа политичких процеса (ОАС) – проф. др Милош Бешић,
г) Еколошко право и еколошки стандарди (МАС) – проф. др Дејан Миленковић,
д) Еколошка безбедност (МАС) – проф. др Дарко Надић, 
ђ) Методолошкa припрема за мастер (МАС) – проф. др Милош Бешић, 
е) Анализа верских конфиката (МАС) – проф. др Милош Бешић, 
ж) Теоријско-епистемолошки и методолошки приступи (ДАС) – проф. др Милош 
Бешић,
з) Начин израде методолошког оквира истраживања (ДАС) – проф. др Милош 
Бешић,   

 Донело одлуку о извођењу наставе на МАС Interdisciplinary Joint Master’s 
Programme in South-Eastern European Studies на начин да се у академској 2021/2022. 
години у извођење свих облика наставе, поред акредитованих наставника, ангажују
и следећи предавачи, и то: 
-  проф. др Небојша Владисављевић – за курс „Political and Constitutional Systems in 
Southeastern Europe“,
- проф. др Душан Павловић – за курсеве: „Socio-economic Development in 
Southeastern Europe“ и „The Economics of Transition in Southeastern Europe“,
- доц. др Ивана Радић Милосављевић – за курс „European Integration and 
Enlargement“,  

 Донело одлуку о измени акредитованог програма Докторских академских студија 
политикологије на начин да све облике наставе из наставног предмета „Политичка 
улога религије у XX и XXI веку“, поред акредитованог наставника проф. др 
Мирољуба Јевтића изводи и доц. др Марко Вековић, 

 Донело одлуку о измени акредитованог програма ОАС социјалне политике и 
социјалног рада на начин да све облике наставе из наставних предмета „Социјална 
политика Србије“, уместо акредитоване наставнице проф. др Наталије Перишић, 
изводи доц. др Сузана Михајловић Бабић,  

 Донело одлуку о измени акредитованог програма ДАС политикологије – 
Међународне и европске студије на начин да све облике наставе из наставног 
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предмета „Глобални односи на почетку 21. века“, уместо акредитованог наставника
проф. др Ивана Вујачића, изводи доц. др Александар  Милошевић,  

 Донело одлуку о усвајању програма иновација знања Заштита деце у миграцијама 
на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука, 

 Донело одлуку о извођењу наставног предмета „Род, тело и сексуалност“ на 
студијском програму мастер академских студија политикологије – Студије рода у 
школској 2021/2022. години на начин да се настава, уместо у зимском, изводи у 
летњем семестру, 

 Донело одлуку о извођењу наставног предмета „Социјална психологија“ на 
студијском програму ОАС новинарство и ОАС социјална политика и социјални рад
на начин да се настава у школској 2021/2022. години, уместо у зимском, изводи у 
летњем семестру, 

 Донело одлуку да се у студијском програму МАС Политички систем и привредни 
развој, који је усвојен одлуком ННВ бр. 08-1442/1 од 24.06.2021. године, за 
наставни предмет „Политика регулације тржишта“ акредитује проф. др Драгана 
Митровић, уместо проф. др Татјане Јованић, 

 Донело одлуку о измени акредитованог студијског програма Докторских 
академских студија политикологије на начин да све облике наставе из изборног  
наставног предмета Социјални капитал, партиципација и друштвене промене“, 
заједно са акредитованим наставницима проф. др Вукашином Павловићем и проф. 
др Зораном Стојиљковићем, изводи проф. др Душан Спасојевић,  

 Донело одлуку да се не покрене извођење наставе на студијском програму мастер 
академских студија Политички систем и привредни развој неће изводити у 
школској 2021/2022. години,

 Донело одлуку да се настава из изборног наставног предмета „Слобода изражавања
на интернету“ на МАС Комуникологије не реализује у школској 2021/2022. години.
Испитне обавезе са студентима који су претходних година похађали овај предмет, у
школској 2021/2022. години преузеће проф. др Небојша Мрђа, 

 Донело одлуку о извођењу изборног наставног предмета „Савремене међународнме
организације“ на студијском програму МАС – политикологије – Међународне 
студије, модули: Међународна политика и Међународно хуманитарно право и 
право људских права у школској 2021/2022. години на начин да све облике наставе,
уместо акредитоване наставнице проф. др Тање Мишчевић, изводи проф. др Зоран 
Радивојевић, професор Правног факултета Универзитета у Нишу, 

 Донело одлуку о извођењу наставе и испита из наставног предмета „Медији и 
избори – регулаторни аспекти“ на МАС политикологије – Избори и изборне 
кампање, на начин да наставу у зимском семестру школске 2021/2022. године, 
уместо акредитоване наставнице доц. др Јелене Сурчулије изводе проф. др Дејан 
Миленковић и проф. др Синиша Атлагић, 

 Донело одлуку о извођењу наставних предмета „Увод у психологију“ и „Развојна 
психологија“ на студијским програмима ОАС социјална политика и социјални рад 
и ОАС међународне студије, на начин да се настава у школској 2021/2022. години, 
уместо у зимском, изводи у летњем семестру, 

 Донело одлуку да проф. др Милош Бешић изводи испите из наставног предмета 
„Социјална психологија“ у испитним роковима у првом семестру школске 
2021/2022. године,

 Донело одлуку да проф. др Зоран Весић изводи испите из наставних предмета 
„Увод у психологију“ и „Развојна психологија“ у испитним роковима у првом 
семестру школске 2021/2022. године,

 Доносило одлуке о избору сарадника-демонстратора одељења и Кабинета за стране
језике Универзитета у Београду – Факултета политичких наука у школској 
2021/2022. години,
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 Доносило предлоге одлука о избору кандидата у научна звања – виши научни 
сарадник и научни сарадник, 

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

 Донело одлуке о давању сагласности за рад наставника Универзитетa у Београду – 
Факултетa политичких наука у другим високошколским установама, у школској 
20121/2022. години – више седница,

 Доносило одлуке о ангажовању наставника са других високошколских 
установа/лица која су бирана у научна звања и запослених у научним институтима, 
на Универзитету у Београду-Факултету политичких наука за потребе акредитације 
студијских програма УБ-ФПН,

 Донело одлуке о ангажовању наставника са других високошколских установа за 
извођење наставе на Универзитету у Београду-Факултету политичких наука у 
школској 2021/2022. години – више седница,

 Донело одлуке о ангажовању професора по позиву на Универзитету у Београду-
Факултету политичких наука у школској 2021/2022. години – више седница,

 Формирало комисије за оцену научне заснованости тема докторских дисертација,  
усвајало пријаве докторских радова и формирало и именовало комисије за преглед 
и оцену докторских радова,  

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

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

 Изјашњавало се о формирању Стручне комисије за процену оригиналности текста 
под називом „China in the Western East - and Beyond: Politics and Economics of China 
Plus Sixteen Cooperation Framework“,

 Изјашњавало се по жалби доц. др Ивана Станојевића на Одлуку декана бр. 01-2932 
од 23.11.2021. године,

Изборна већа Факултета су на својим седницама доносила одлуке о: расписивању
конкурса за изборе у наставничка и сарадничка звања;  формирала комисије  за писање
извештаја о пријављеним кандидатима на расписане конкурсе; доносила предлоге одлука
о  изборима  у  звања  наставника  и  одлуке  о  изборима  асистената,  као  и  одлуке  о
продужетку изборног периода у звању асистента.  
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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 102 наставника и сарадника, од чега
двоје са 70% радног времена и један наставник са 30% радног времена. 

По звањима:
 36 редовних професора,
 17 ванредних професора,
 34 доцента,
 10 асистента,
 2 наставника страног језика, 
 3 сарадника у високом образовању 

Као стипендисти Министарства просвете,  науке и технолошког развоја,  на ФПН  су
ангажована  и  22 истраживачa  у  изстраживачком  звању  истраживача  сарадника  и
истраживача приправника. 

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

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

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

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.

Одлукама  Наставно-научног  већа  УБ-ФПН  из  2020. године,  као  друга  година
продужења, радни однос у 2021/2022. години, продужен је професорима: 

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

У 2021. години пензионисани су мр Слађана Прица, наставница француског језика
и проф. др Мирољуб Јевтић, на лични захтев, а због ступања на дужност амбасадора РС у
ДР Конго. 

На лични захтев,  споразумним преласком на  УБ-Филозофски факултет  са  100%
радног времена, од 1. октобра 2021. године престао је радни однос на УБ-ФПН проф. др
Тамари Џамоњи Игњатовић.

У  Стручној  служби  (ненаставно  особље),  запослено  је  укупно  45 радника, 40
радника на неодређено и 5 радника на одређено време до две године. 

У 2021. години пензионисане су три запослене у стручној служби: Миланка Бабић,
Нада Лончар и Мирјана Брајовић.  
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7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Студије на ФПН-у

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

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

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

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

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

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

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

7.1. АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

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

Факултет  је  07.  октобра  2014.  добио  Дозволу  за  рад (број:  612-00-01979/14-04)
издану од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а 2015.
године,  од  Комисије  за  акредитацију  и  проверу  квалитета  Републике  Србије добио
решења о реакредитацији за следеће студијске програме:
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Листа aкредитованих студијских програма који  су реализовани у високошколској
институцији у 2021. години:

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 
мастер студије ју 
гоисточне Европе

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер
политиколог

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

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер
политиколог

12 МКО мастер академске 
студије 
комуникологије

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/други
степен високог

образовања

мастер
комуниколог
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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

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

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/трећи
степен високог

образовања

доктор наука-
политичке

науке

25 ДК докторске академске 
студије културологије 
-студије културе и 
медија

друштвено-
хуманистичке

науке

академске/трећи
степен

високог
образовања

доктор
културолошких

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

Током читаве  2021. године 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.  Колоквијуми  и  испити  су  извођени  уживо  уз  строго  поштовање
прописаних мера заштите и обавезну дистанцу. 

Припремна настава за упис у школску 2021/22. години

Током  2021.  године  организована  су  два  циклуса  припремне  наставе.  У  првом
циклусу (викендима током фебруара и марта) био је пријављен 131 кандидат, а у летњем
циклусу (блок настава у јуну) припремну наставу  је похађао 61 кандидат. С обзиром на
епидемиолошке околности узроковане Ковид-19 вирусом, оба циклуса припремне наставе
су изведена онлајн. 

Упис студената у прву годину студија у школској  2021/22. години

Факултет  политичких  наука  у  Београду  је  у  прву  годину  основних  академских
студија  у  школској  2021/2022.  години  уписао  496 студенaта:  163 буџетскa и 333
самофинансирајућих  студената.  На  студијском  програму  ОАС  социјалне  политике  и
социјалног рада остало је 17 непопуњених места. 
Комплетирана  је  сва  документација  и  формирани  су  досијеи  свих  бруцоша  (студенти
уписани на основу афирмативних мера су у оквиру наведене квоте). 

Упис виших година студија у школску 2021/22. години

У више  године  студија  Служба  за  наставу  и  студентска  питања  је  у  школској
2021/22.  уписала  укупно 2.353 студента:  716 буџетских  и  1.637 самофинансирајућих
студената (у периоду од 09.10. до 30.11.2021. 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 2021/22. је  2.858 (детаљније
видети у табели у додатку).  
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Студенски  стандард  у  школској  2021/22.  години  (студентски  домови,  кредити,
стипендије) и осигурање студената

Служба за наставу и студентска питања је у школској 2021/22. години спровела
расподелу  места  у  студентским  домовима  на 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 МПНТР за доделу студентских кредита и стипендија примљенa
су  и  обрађена  182 студентска  захтева  (студентски  кредити  -  103 захтева,  студентске
стипендије - 79 захтева), који су потом достављени Уникредит банци на даљу обраду.

У  оквиру  спровођења  Конкурса  за  смештај  студената  у  студентске  домове
примљено је и обрађено 165 захтева. 

На  основу  уговора  за  колективно  осигурање  студената  од  последица  незгоде
укупно је обрађено  500 захтева (студенти прве године) и  748 захтева (студената виших
година).

                
Распоред предавања и вежби и испитни рокови у 2021. години

                
Услед околности  изазваних  вирусом Ковид-19 настава  на  основним академским

студијама је у потпуности била организована онлајн. 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 2021. години први пут сусрећу за
факултетом без директног контакта са својим професорима, асистентима и колегама. 

Дипломирани студенти у 2021. години

У 2021. години је на oсновним академским студијама Факултета политичких наука
дипломирало 255  студената; од тога је 11 студенатa дипломирао по „старом систему“, а
244 по болоњском. 

Признавање  исправа  стечениих  на  страним  високошколским  установама  ради
наставка образовања

У  2021.  години  укупно  22 кандидата  су предала документацију  за  процес
признавања ради наставка образовања на ФПН-у. Процес признавања је у значајној мери
успорен због  неконтинуираног  рада  надлежне  службе  Универзитета  у  Београду.
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 2021/22. године - мастер академске студије:

Број уписаних кандидата на мастер академске студије
 у школској 2021/22. години

Студијски програм Број студента

Европске студије 4

Комуникологија 17

Међународна безбедност 27

Међународна политика 28

Новинарство 10

Политичко насиље и држава 8

Социјална политика 16

Социјални рад 12

Културологија 14

Међународно хуманитарно право и право људских права 19

Еколошка политика 15

Интердисциплинарнр студије Југоисточне Европе 6

Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 21

Политичка аналитика и друштвене промене 8

Студије САД 23

Студије рода 13

Политиколошке студије религије 10

Избори и изборне кампање 15

Политички систем и привредни развој 3

Демократија и демократизација 4

Укупно 273

У школској 2020/21. години 138 студентата је завршило мастер академске студије.
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Број уписаних на прву годину у школској 2021/22. године - докторске 
академске студије:

Студијски програм Школска година
2021/22.

Студије културе и медија 7

Међународне и европске студије 11

Социјална политика и социјални рад 3

Студије политикологије 8

Укупно 29

Докторске академске студије - у календарској 2021. години је завршило и 
одбранило докторске дисертације 22 студената. 

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). 

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 2021. години држана редовно према плану и програму. 
Од када је проглашено ванредно стање у марту 2020. настава је редовно и континуирано 
држана онлајн на Зум (Zoom) платформи, док су сви испити одржани у испитним 
роковима у просторијама факултета. Наставу енглеског језика су изводили др Гордана 
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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.

7.3. РАЗМЕНА СТУДЕНАТА

Гостујући студенти на ФПН

Током 2021. године преко различитих програма размене студената (Еразмус плус,
ЦЕПУС, билатерални уговори, итд.)  на ФПН је дошло  15 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 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,  од октобра 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 школску 2020/21. годину.

Eнглеска  страна  веб  сајта  ФПН-а  је  ажурирана,  те  се  на  њој  налазе  преведени
силабуси свих предмета на постојећим студијским програмима, као и детаљно упутство за
студенте који долазе на размену. Ако им је потребна помоћ, сви заинтересовани страни
студенти добију потребне информације од ЕСПБ координаторке, 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 2021. години преко 30 студената је аплицирало на различите програме размене,
од којих ће у 2021/22. на размену отићи њих  8,  и то у:  Немачку,  Чешку Републику и
Француску  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.

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 координаторком, 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 2021. години Факултету политичких наука одобрено је
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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 2021. 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 2021. години учествовао у програмима иновација
знања  је  17,  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 научно-
истраживачки  рад  у  циљу  развоја  науке  и  стваралаштва,  унапређивања  делатности
високог  образовања,  односно  унапређивања  квалитета  наставе,  усавршавања  научног
подмлатка,  увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних
услова за рад и развој Факултета.

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

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

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

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

 индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

8.1. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

8.1.1. Национални научноистраживачки пројекти

Истраживачице и истраживачи Факултета су током 2021. године учествовали у 
научно-истраживачким пројектима које финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. У питању су следећи пројекти:
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Назив пројекта
Број

пројекта

Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту 179076

Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска 
утемељења у Србији

47021

Конфликти и кризе – сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку 47030

Темперамент и структура симптома поремећаја личности 175013

Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и европски 
контекст

179049

Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај 
Србије

47026

Динамички системи у природи и друштву: филозофски и емпиријски аспекти 179041

Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – 
мултидисциплинарни приступ

470101

Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку 177011

Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције 47011

Цивилно друштво и религија 179008

Историја српске филозофије 179064

Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу 
међународних интеграција

179009

Поред пројеката који су подржани од стране Министарства током 2021. године 
наставила се реализација пројекта који финансира Фонд за науку Републике Србије у 
оквиру програма ПРОМИС: 

 (RECLAIM) The Politics of Representation: Performances and Democratic Legitimacy 
of Representative Claims in Serbia /Политике репрезентације у Србији: 
представ(љањ)е и демократски легитимитет. 

На крају, на конкурсу ИДЕЈЕ Фонда за науку који је спроведен током 2021. године,
Факултет је добио средства за реализацију три пројекта и њихова реализација ће бити 
започета у 2022. години и трајати до краја 2024. године: 

 National(s) - National Interests of the Republic of Serbia: from Contestation to 
Legitimation. 

 MIND - Monitoring and Indexing Peace and Security in the Western Balkans 
 CTES - Cultural Transfer Europe-Serbia from the 19th and the 20th century. 

8.1.2. Међународни научноистраживачки пројекти

Када је реч о међународним пројектима, Факултет је имао изузетно успешну 
годину иза себе са великим бројем пројеката који су спроведени или је њихова 
имплементација започета у 2021. години. Табела нуди преглед међународних пројеката са 
кратким описом сваког од њих (видети такође део посвећен Међународној сарадњи).
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Назив пројекта Опис Партнерске организације

Circle U

Академске катедре Circle U чини академско 
особље које својим радом повезује свих 
седам универзитета посвећујући се 
заједничким активностима у планираним 
оквирима. Сваки универзитет именује по пет 
катедара током иницијалног периода 2021-
2023, што чини укупно 35 ангажованих 
наставника и истраживача у почетној фази 
развоја алијансе. Академске катедре ће 
подстицати нове моделе универзитетске 
сарадње и партнерства, који ће се развијати 
на универзитетима у саставу Circle U.

Универзитет у Архусу 
Хумболтов Универзитет 
Кингс Колеџ у Лондону

Католички универзитет у
Лувену 

Универзитет у Ослу и
Универзитет у Паризу 

University 
Partnership 2020

Универзитет Клемсон – Департман за 
политичке науке (Јужна Каролина, САД) и 
Универзитет у Београду – Факултет 
политичких наука (Центар за студије САД), 
добитници су гранта у оквиру програма 
”University Partnership Funding Opportunity 
2020”. Програм је подржан од стране 
Амбасаде Сједињених Држава у Београду и 
америчког Стејт департмента.
Пројекат укључује размену особља и 
студената, заједничку организацију 
предавања, панел дискусија и симулација и 
развој дугорочне сарадње Факултета 
политичких наука и Универзитета Клемсон.

Клемсон универзитет, 
Јужна Каролина, САД

Central European 
Social Policy and 
Social Work 
Network/Мрежа 
CEEPUS

Сврха пројекта је промовисање и унапређење
наставних пракси и ширење могућности за 
студирање кроз обезбеђивање регионалне 
димензије сарадње и флексибилног учења за 
студенте социјалног рада и социјалне 
политике и друге сродне дисциплине у 
Централној и Источној Европи.

Филозофски факултет,
Универзитет Св. Кирил и

Методиј, Скопље
Карлов универзитет у

Прагу, Чешка
Корушки универзитет

примењених наука,
Аустрија

Правни факултет,
Свеучилиште у Загребу

Факултет политичких наука,
Универзитет у Бањој Луци

Факултет политичких наука,
Универзитет у Сарајеву

Факултет за социјални рад,
Универзитет у Љубљани

Медијски 
програм за 
студенте 
новинарства

У сарадњи са Регионалном канцеларијом за 
сарадњу младих, између осталог предвиђа 
лансирање интернет платформе за младе, на 
којој ће бити објављени креирани медијски 
садржаји студената на енглеском језику.

Регионална канцеларија за
сарадњу младих
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Erasmus+
ReNewEurope
 

 

Главни циљ пројекта је развијање 
иновативног, холистичког и интегралног 
приступа за обуку универзитетског наставног
особља за образовни процес у области 
балканских и централно-европских студија 
кроз мобилну летњу школу фокусирану на 
четири главна подручја: Мањине и већине; 
Владавина права и Европска интеграција; 
Идентитет и национализам и Политика и 
религија.

Универзитет у Варшави

Serbian 
Educational 
Alliance

Програм ,,Српска образовна алијанса” 
покренут је уз подршку Амбасаде 
Сједињених Америчких Држава у Србији и 
америчког Стејт департмента. Реализује се 
кроз сарадњу Државног универзитета Охајо и
Универзитета у Београду – Факултета 
политичких наука (Центар за студије САД).
Пројекат има за циљ подизање капацитета 
обе институције, као и јачање веза између 
америчке савезне државе Охајо и Републике 
Србије. Неке од кључних активности су 
размена професора и студената, дељење 
искуства у области развоја курикулума и 
силабуса, подизања квалитета наставе, 
организација заједничких предавања и панел 
дискусија и изградња основе за 
успостављање заједничких образовних 
програма.

Центар за словенске,
источноевропске и

евроазијске студије,
Државни универзитет Охајо

MIGREC

Horizon 2020 пројекат је усмерен на 
унапређење академских капацитета 
наставника и сарадника Факултета, како би 
ефективно допринели истраживањима у 
области миграција, тако да она имају утицај 
на политике, а у контексту све већих изазова 
са којима се суочава Србија данас.
Исходи пројекта су оснивање истраживачког 
центра за миграције становништва, 
интеграцију и управљање миграционим 
феноменима и конципирање програма 
докторских студија у области миграција на 
Факултету политичких наука.

Универзитет у Шефилду
Хеленска фондација за

европско и спољну
политику

Центар за истраживања
југоисточне Европе

ПЕРОМ Србије и 
Хрватске
 

ПЕРОМ Србије и Хрватске представља 
узвратну студентску размену и рад на 
унапређењу студентске сарадње Факултета 
политичких наука Универзитета у Београду и
Факултета политичких знаности 
Свеучилишта у Загребу, као и рад на 
побољшању односа ове две државе. Млади 
политиколози и политиколошкиње упознају 
наставни план и програм обе установе и кроз 

Факултет политичких
знаности, Свеучилиште у

Загребу
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интерактивни рад стичу увид у методе 
наставног кадра државу домаћина.
Кроз учествовање на интердисциплинарним 
радионицама и присуством тематским 
предавањима које се тичу односа Србије и 
Хрватске, учесници стичу неопходна знања 
за стварање завршног предлога практичне 
политике и/или спровођење заједнички 
договорене завршне активности.

8.2. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТРИ

У  складу  са  Статутом  Факултета и  Правилником  о  научно-истраживачким
центирма Факултета,  научно-истраживачка делатност се у 2021. години одвијала и у
оквиру следећих научно-истраживачких центара Факултета: 

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

Редни 
број

Назив реализовног пројекта и опис 
активности

Ангажоване истраживачице и истраживачи Резултати остварени на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1. Међународна конференција “Dimitrije 
Mitrinovic and his Legacy”, организовано 
у сарадњи са Англо-српским друштвом, 
мај 2021, хотел Цептер, Београд, 
хибридна конференција

3 истраживача са БУ, 1 докторанткиња са 
БУ, 4 са британских универзитета, 1 из 
Холандаије, 1 из Италије

скуп Приватни спонзор I&F Grupa 
директно покрио све 
трошкове организације скупа.
Коорганизатор Англо-српско 
друштво обезбедио све промо
материјале.

2. Припрема зборника са скупа на 
енглеском језику. Треба да се штампа на 
пролеће 2022.

3 истраживача са БУ, 1 докторанткиња са 
БУ, 4 са британских универзитета, 1 из 
Холандаије, 1 из Италије

Коспонзор I&F Grupa

3. Центар учествовао путем техничке 
подршке у реализацији преноса портрета 
Чедомиља Мијатовића у резиденцију 
амбасадорке Србије у Лондону

Центар за руске студије 

Редни 
број

Назив реализовног пројекта и опис 
активности

Ангажоване истраживачице и истраживачи Резултати остварени на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1. Извођење наставе руског језика др Надежда Кондрат Руска хуманитарна мисија, 
Београд

2. Панел «Између 'рата сећања' и 
ревизионизма: Ко и зашто данас 

проф. др Синиша Атлагић, ФПН; др Миле 
Бјелајац, Институт за новију историју 

Панел Центар за руске студије, ФПН
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релативизује дан победе?»  Србије; проф. др Јелена Гускова, Институт 
за славистику Руске академије наука; др 
Душан Пророковић, ИМПП, Београд;
др Жељко Будимир, ФПН, Бањалука;
Јевгениј Баранов, РЦНК Београд;
Зоран Миливојевић, амбасадор;
др Александар Митић, ИМПП, Београд; др 
Ненад Поповић, Влада Републике Србије

3. Научна конференција «Љубав, патња, 
избављење» поводом 200. годишњице 
рођења Фјодора Михајловича 
Достојевског

проф. др Синиша Атлагић, БУ;
проф. др Часлав Копривица, БУ;
проф. др Јован Попов, БУ; проф. др Петар 
Јевремовић, БУ; проф. др Един Побрић, 
Универзитет у Сарајеву; 
доц. др Ана Јаковљевић Радуновић, БУ; 
проф. др Наталија Видмаровић, 
Универзитет у Загребу; проф. др Жарко 
Требјешанин, БУ; проф. др Јасмина 
Ахметагић, Институт за српску културу 
Приштина – Лепосавић; проф. др Светозар 
Поштић; мр Стојана Валан, ОШ «Георги 
Стојков Раковски», Бања Лука; доц. др 
Ања Лазаревић Коцић, Универзитет у 
Крагујевцу; проф. др Тамара Ђермановић, 
Универзитет Помпеу Фабра, Барселона; др 
Никола Маројевић, СПЦ; доц. др Лазар 
Милентијевић, Универзитет у Новом Саду;
проф. др Зоран Арсовић, Универзитет у 
Бањалуци; др Владимир Димитријевић, 
Гимназија, Чачак.

Научна конференција Руски центар за науку и 
културу «Руски дом» Београд,
Центар за руске студије ФПН.
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Центар за истраживања у социјаној политици и социјалном раду

Редни 
број

Назив реализовног пројекта и опис 
активности

Ангажоване истраживачице и истраживачи Резултати остварени на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1. Пројекат Хоризон 2020 МИГРЕЦ Наталија Перишић, Невенка Жегарац, 
Драгана Штекел, Анита Бургунд Исаков, 
Виолета Марковић, Данијела Павловић

Зимска школа 
методологије

ЕУ

2. COST action CA18123 "The Pan-European 
Family Support Research Network: A 
bottom-up, evidence-based and 
multidisciplinary approach

Анита Бургунд Исаков, Виолета Марковић,
Невенка Жегарац

Научни рад, policy brief ЕУ

3. "Co-creation of knowledge and building of 
expertise for the protection of children 
affected by migration and forced 
displacement – Curriculum Development

Анита Бургунд Исаков, Виолета Марковић,
Невенка Жегарац, Наталија Перишић

Научни рад, књига-
монографија

УНИЦЕФ, Америчка 
амбасада

4. CEEPUS „Central European Exchange 
Program for University Studies"

Анита Бургунд Исаков, Виолета Марковић,
Наталија Перишић

Конференција ЕУ

5. Tрибина: Студирање у доба короне, 
изазови и адаптације

Анита Бургунд Исаков, Виолета Марковић,
Наталија Перишић

Трибина

Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике

Редни 
број

Назив реализовног пројекта и опис 
активности

Ангажоване истраживачице и 
истраживачи

Резултати остварени на пројекту 
(скупови, конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1. Дани јавних политика: пружање стручне 
и логистичке подршке за одржавање 
стручне конференције НГО Група за 
анализу и креирање јавних политика – 
Гајп; саветодавна помоћ ГАЈП-у као 
реализатору пројекта 

Представници ГАЈП-а, 
предметни професори и 
укључивање студената 
волонтера и студената учесника

Одражан девети по реду скуп Дани 
јавних политика на платформи Зоом,
19.11.2021. 
Члан радне групе на Пројекта  о 
стању, изазовима и новим 
импулсима регионалном развоју у 

Овај пројекат ГАЈП-а у коме 
је Центар био партнерска 
организација финансиран од 
стране Kondrad Adenauer 
Stiftung-a.
Факултет није имао трошкове
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Институт за политичке студије – 
Министарство за европске интеграције

Дејан Миленковић Републици Србији. Учешће на 3 
конференције са: 
1. Министарствима
2. Регионалним агенцијама и
3. Јединицама локалне самоуправе

у вези са овом активношћу

2. Сарадња са стручним организацијама и 
стејкхолдерима у земљи и иностранству: 

А) Шведски међународни центар за 
локалну демократију 

Б) Стална конференција градова и 
општина (СКГО) 

Ц) Мисија ОЕБС-а у Републици Србији

Д) Национална Агенција за јавну управу 
(НАПА)

Снежана Ђорђевић
Веран Станчетић
Александар Ковачевић

Снежана Ђорђевић
Веран Станчетић
Александар Ковачевић

Дејан Миленковић

Дејан Миленковић
Снежана Ђорђевић

А. Потписан меморандум о 
разумевању са Шведским 
међународним центром за локалну 
демократију (заједнички пројекти: 
конципирање истраживања и писање
студентских радова везаних за 
практичне проблеме и теме).
Б. Разрађен план сарадње са СКГО 
(студијске посете, пракса студената, 
консултације при конципирању 
истраживања.
Сарадња на пројекту:
Анализа утицаја процеса 
приступања Европској унији на 
локалну самоуправу у Републици 
Србији у области медија (део 
преговарачког поглавља 10 – 
Информационо друштво и медији 
(август-децембар 2021).
Председавајући радне групе за 
израду Модела закона о локалном 
омбудсману са учешћем на 
Конференцији Асоцијације 
локалних омбудсмана: Шабац, 
децембар 2021.
Обука за реализацију стручних 
модула у области локалне 
самоуправе и јавне управе

Факултет није имао трошкове
у вези са овом активношћу

3. Сарадња са институцијама Републике 
Србије и локалних самоуправа: 
повезивања студента и институција – 
потенцијалних послодаваца 

Снежана Ђорђевић
Веран Станчетић 

Студијске посете Републичком 
секретаријату за јавне политике, 
Сталној конференцији градова и 
општина и Министарству екологије 
Владе Републике Србије.

Факултет није имао трошкове
у вези са овом активношћу
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Сарадња са Повереником за приступ 
информацијама од јавног значаја и 
заштиу података о личности

Дејан Миленковић Израда Правилника ФПН о кратким 
програмима студија, 
Израда курикулума програма о 
образовању овлашћених лица за 
приступ информацијама,
Члан жирија за доделу награда 
поводом светског дана приступа 
информацијама 28.9.2021.

4. Јачање сарадње са међународним 
научним асоцијацијама:
Конгрес ИПСА (Међународном 
асоцијацијом за политичке науке) он 
лине (јули 2021)

Међународна конференција КАС, 
Medienprogramm Südosteuropa /Viadrina 
University Frankfurt Oder, Germany: Legal 
framework for intermediaries in Germany 
and Eastern and South East Europe in 
comparison, 01 & 02.12.2021, Frankfurt 
(Oder)

Снежана Ђорђевић
Александар Ковачевић

Дејан Миленковић

Предати радови, прихваћени, 
одржане сесије, учешће превасходно
на активностима РЦ 05 Local 
Government 

Презентовање рада, на тему 
медијских политика и права у 
Републици Србији

Факултет није имао трошкове
у вези са овом активношћу 
(Подршка Министарства 
науке)

5. Сарадња са иностраним универзитетима: 
Сарадња са Универзитетом у Салцбургу 
ради укључивања у међународни мастер 
програм (ПОСИГ) 

Снежана Ђорђевић

Веран Станчетић

Предавања на два предмета,

Припрема документације за 
акредитацију ПоСИГ програма на 
Универзитету

Сарадња са иностраним 
универзитетима: Сарадња са 
Универзитетом у Салцбургу 
ради укључивања у 
међународни мастер програм 
(ПОСИГ)

6. Издавачка делатност – публикација 
научних радова

Снежана Ђорђевић
Веран Станчетић

Дејан Миленковић

Учешће на конференцији „Грађани у
доба дезинформација.“ Објављени 
радови аутора С. Ђорђевић и В. 
Станчетић
Учешће на Научно-стручном скупу 
Политехника 6, 2021.  презентован и
објављен рад: „Зелено јавно 
управљање у урбаним политикама 
метрополитентских градова – 
студија случаја“.

Факултет није имао трошкове
у вези са овом активношћу
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Александар Ковачевић Учешће на XIV научно-сручној 
конференцији Студенти у сусрет 
науци – СтЕС 2021. Објављен 
сажетак рада у зборнику. Објављени
радови у зборницима: Политичке 
последице пандемије, УПН, ФПН; 
Wyzwania Europy Srodkowo-
Wschondniej. Univerzitet Šlezija, 
Poljška; Populism, Popular 
Souvereignty, and Public Reason, Peter
Lang.

7. Израда веб стране центра Веран Станчетић
Александар Ковачевић

постављен сајт на страни: 
https://publicpolicy.fpn.bg.ac.rs/

Факултет није имао трошкове
у вези са овом активношћу

Центар за студије рода и политике

Редни 
број

Назив реализовног пројекта и опис 
активности

Ангажоване истраживачице и 
истраживачи

Резултати остварени на 
пројекту

Извори финансирања 

1 Генеро: часопис за феминистичку 
теорију и студије културе (25/2021)

Припрема и објављивање научног 
часописа који издају Центар за студије 
рода и политике и Центар за студије 
културе Факултета политичких наука

Уредништво часописа са Факултета 
политичких наука: доц. др Катарина 
Лончаревић, проф. др Марина 
Симић, проф. др Сњежана 
Миливојевић, проф. др Наталија 
Перишић. 

Спољне чланице уредништва: доц. др
Зорица Ивановић (УБ, Филозофски 
факултет), проф. др Ана Коларић 
(УБ, Филолошки факултет), проф. др 
Дуња Њаради (Универзитет 
уметности у Београду, Факултет 
музичке уметности), др Ивана 
Пантелић (Институт за савремену 
историју, Београд), др Адриана 

Објаљивање новог броја 
часописа Генеро 25/2021,
ISSN: 1451-2203 (штампано 
издање) 
и ISSN: 2620-181X (онлајн 
издање)

УБ, Факултет политичких 
наука

Реконструкција Женски фонд
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Захаријевић (УБ, Институт за 
филозофију и друштвену теорију)

2 Сајт часописа Генеро

Одржавање сајта часописа на српском и 
енглеском језикз, унапређење сајта, 
садржаја, и допуна архиве старијим 
бројевима. 

доц. др Катарина Лончаревић, проф. 
др Марина Симић, сарадница и 
истраживачица приправница МА 
Јована Тимотијевић

Интернет страна часописа 
Генеро на српском језику: 
https://generojournal.org/casopis
.html
Сајт часописа Генеро на 
енглеском језику:
https://generojournal.org/
index.html

Реконструкција Женски фонд

Центар за студије културе

Редни 
број

Назив реализовног пројекта и опис 
активности

Ангажоване истраживачице и 
истраживачи

Резултати остварени на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1 Центар за Студије културе постао је 
суиздавач интердисциплинарног научног 
часописа Генеро (Genero); часописа за 
феминистичку теорију и студије културе.
(http://generojournal.org/casopis.html) 

Проф. др Марина Симић Genero #25
(http://generojournal.org/
download/genero-25-2021-
imprint.pdf) 

/

Центар за медије и медијска истраживања

Редни 
број

Назив реализовног пројекта и опис активности Ангажоване 
истраживачице и 
истраживачи

Резултати остварени на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1) Родна структура директорских и уредничких функција у
информативним медијима 

Прво домаће истраживање које је мапирало родну 
расподелу улога на руководећим позицијама у 

Проф. др Сњежана 
Миливојевић, 
руководитељка,
доц. др Данка 
Нинковић-Славнић,

Публикација 
https://
centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/
rodna-struktura-direktorskih-i-
urednickih-funkcija-u-

Медијско оделљење Мисије  
ОЕБС у Србији

Чланице тима ангажоване су 
као консултанткиње у изради 
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информативним медијима у Републици Србији.
Истраживање је обухватило 22  водеће медијске куће, са
великим бројем запослених.
Израда методлогије, емпириско истраживање  које је 
укључивало прикупљање података из постојећих  
званичних извора, интервјуе и преглед документације 
одабраних медијских кућа.
Писање  (1) Истраживачког извештаја,  (2) стручне 
публикације и  (3) Препорука које ће представници 
медијских организација користити приликом израде 
Акционог плана за примену Стратегије медијског 
развоја и припреме нових закона о медијима. 
Представљање резултата истраживања на онлајн 
конференцији у саорганизацији Факултета политичких 
наука и Мисије ОЕБС у Београду.
О резултатима су говорили  гдин. Јан Брату, шеф 
Мисије ОЕБС у Србији, проф. Сњежана Миливојевић и 
доц. Данка Нинковић Славнић. 

Христина 
Цветинћанин- 
Кнежевић 
докторандкиња ФПН,
Даница Балабан 
докторандкиња ФПН,
Сања Павловић 
докторандкиња ФПН,
Тања максић, 
уредница БИРН-а

informativnim-medijima/ пројекта јер је због већег 
броја учесника (НУНС, 
БИРН) у условима Ковид-19 
то било ефикацније.

2) GMMP ’Who Makes the News 2020’ 

Завршен Извештај за Србију на енглеском језику.
Презентација резултата на онлајн Конференцији у 
организацији ФПН и Мисије ОЕБС у Србији.
Представљање резултата истраживања на ECREA Pre-
Conference  у оквиру  ECREA Communication Conference
2020, која је  одржана онлајн  6-9 септембра 2021.  
Резултате је презентовала проф. др Сњежана 
Миливојевић

Проф. др Сњежана 
Миливојевић, 
руководитељка,
доц. др Данка 
Нинковић-Славнић,
Христина 
Цветинћанин- 
Кнежевић 
докторандкиња ФПН,
Даница Балабан 
докторандкиња ФПН,
Снежана Бајчета 
докторандкиња ФПН.

https://whomakesthenews.org/
https://
centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/wp-
content/uploads/2021/07/Serbia-
Report-GMMP.pdf

Медијско оделљење Мисије  
ОЕБС у Србији

3) Секундарно истраживање и освежавање података о 
дигиталним медијским навикама у 2021. години  ради 
финализације  студије на основу емпиријског 
истраживања које је спроведено у 2020. у сарадњи са 
BBC Serbia. 

Проф. др Сњежана 
Миливојевић, 
руководитељка,
доц. др Данка 
Нинковић-Славнић,
Снежана Бајчета 
докторандкиња ФПН

BBC Serbia, BBC Media 
Action
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Центар за међународну безбедност

Редни 
број

Назив реализовног пројекта и 
опис активности

Ангажоване 
истраживачице и 
истраживачи

Резултати остварени на пројекту (скупови, конференције, 
зборници, текстови...)

Извори финансирања 

1 Regional Security Knowledge 
Hub

За вођење 
пројекта 
задужени су 
сарадници 
Центра: асистент 
др Марко 
Ковачевић 
(координатор) и 
истраживачица-
приправница МА 
Тијана Речевић 
(помоћница 
координатора). 

Реч  је  интерактивном  порталу  (платформа)  који  треба  да
послужи као база знања и референтна тачка за истраживање
различитих  аспеката  теорије  и  пракси  регионалне
безбедности.  Овај  пројекат,  који  Центар  за  међународну
безбедност  изводи  уз  подршку  Мисије  ОЕБС  у  Србији,
интегрисан  је  у  академски  интернет  домен  Центра  и
истовремено представљања место наших истраживачких и
издавачких активности. На РСКХ су доступне информације
о активностима Центра, часописа Journal of Regional Security
чији  су  Факултет  и  Центар  ко-издавачи  заједно  са
Београдским  центром  за  безбедносну  политику,  и  мастер
модула Међународна безбедност. РСКХ  је блог-платформа
за  анализе,  вести  и  податке  који  се  тичу  политичких,
економских,  еколошких,  социјеталних  и  војних  аспеката
регионалне безбедности. То је у складу са свеобухватним,
проширеним  и  продубљеним,  схватањем  безбедности  у
потдисциплини  Студија  међународне  безбедности,  али  и
пракси међународних организација попут УН и ОЕБС.  
Два  главна  циља  овог  пројекта  су  да  окупи  алумни
заједницу и  садашње студенате  Међународне  безбедности
на Факултету политичких наука и понуди платформу за у
стицање,  систематизацију  и  размену  релевантних  знања.
Током  прве  године  спровођења  пројекта  програмом
плаћеног стажирања у  рад  Центра  укључено  је  троје
студената  стажиста  са  основних,  мастер  и  докторских
студија. Студентима  су  понуђене плаћене праксе у Центру
за међународну безбедност, те менторски рад на припреми
писаних  и  мултимедијалних  материјала  за  вебсајт.  Други
циљ се односи на јачање капацитета за даље напредовање и
пораст утицајности часописа Journal of Regional Security на
глобалним листама академских часописа попут SCOPUS, те
укључивање  у  водећу  индексну  базу Web  od  Science  у
наредних неколико година. У том смислу, креиране су блог

Овај  пројекат  је  подржан  од
стране  Мисије  ОЕБС  у
Србији и изводи сеу две фазе,
током 2021. и 2022. године.  
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секције са анализама, прегледом најновијих чланака и књига
из  области  регионалне  безбедности,  и  Youtube  канал са
интервјуима/предавањима  истакнутих  истраживача
међуанродне безбедности из земље и иностранства. 

2 Kapuscinsky Development 
Lectures

У оквиру овог пројекта,  организовали смо 17.  децембра у
амфитеатру  ФПН  предавање  проф.  др  Владана  Јолера  са
Академије  уметности  у  Новом Саду.  Током  2022.  године
планирамо још два предавања у серији од истог предавача.
Предавање  на  тему  “Системи  планетарне  размере:  од
интернет  пакета  до  алгоритамске  фабрике”  одржано  је
захваљујући гранту од УНДП и Европске комисије у оквиру
престижних  Капусцински  предавања.  Овај  грант  је
омогућио  и  набвавку  аудио-визуелне  опреме  за  Центар  и
Факултет.

Европска комисија и УНДП

Центар за јавне политике Европске уније

Редни 
број

Назив реализовног пројекта и опис 
активности

Ангажоване истраживачице и 
истраживачи

Резултати остварени на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1. Пилот извођења модела силабуса 
међународно право и постконфликтна 
правда. Израда модела силабуса за 
предмет Међународно право и 
постконфликтна правда

Проф. др Весна Кнежевић-Предић
Проф. др Милош Хрњаз
Доц. др Јања Симентић Поповић
Диц. др. Дејан Павловић

Семинар реализован Програм за развој УН (UNDP)
у Србији,
Центар за јавне политике ЕУ

2. Дијалог промена: Подршка реформама 
кроз сарадњу организација цивилног 
друштва и јавних власти  

Проф. др Весна Кнежевић Предић
Проф. др Милош Хрњаз
Доц. др Јања Симентић Поповић
Доц. др Дејан Павловић

Прва година пројекта ЕУ
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Центар за европске и међународноправне студије

Редни 
број

Назив реализовног пројекта и опис 
активности

Ангажоване истраживачице и 
истраживачи

Резултати остварени на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1. Израда модела силабуса за предмет 
Међународно право и постконфликтна 
правда

Проф. др Весна Кнежевић-Предић
Проф. др Милош Хрњаз
Доц. др Јања Симентић Поповић

Модел силабуса Програм за развој УН (UNDP)
у Србији

2. Израда поглавља о оцени стања о 
владавини права у Србији 

Доц. др Јања Симентић Поповић
Доц. др Дејан Павловић

Policy Paper Оцена стања 
владавине права у Србији

Civil Right Defenders

3. Превод приручника „International 
Humanitarian Law - Handbook for 
Parliamentarians no 25“

Проф. др Весна Кнежевић-Предић
Проф. др Милош Хрњаз
Доц. др Јања Симентић Поповић

Приручник на српском језику 
„Међународно хуманитарно 
право - Приручник за чланове 
парламента бр 25“

Црвени крст Србије

4. Промоција књиге професора Милоша 
Хрњаза „Распад Југославије пред судом: 
правна квалификација оружаних сукоба у 
Југославији у пракси судова у Србији“

Проф. др Весна Кнежевић-Предић
Проф. др Милош Хрњаз
Доц. др Јања Симентић Поповић (и 
други истраживачи ван Центра)

Јавни догађај поводом 
промоције књиге 

ФПН и Мисија ОЕБС у 
Србији

5. Студија о обичајном међународном 
хуманитарном праву; Прикупљање и 
анализа релевантих националних 
докумената (судске праксе, националног 
законодавства и војних приручника) у 
сврху утврђивања постојања обичајних 
правих правила међународног 
хуманитарног права

Проф. др Весна Кнежевић-Предић
Проф. др Милош Хрњаз

Извештај о пракси Републике 
Србије у области обичајног 
међународног хуманитарног 
права

Међународни комитет 
Црвеног крста
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Центар за интердисциплинарне студије Балкана

Редни 
број

Назив реализовног пројекта и опис активности Ангажоване истраживачице и 
истраживачи

Резултати остварени на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1. Да ли ће националне државе изаћи као 
победници пандемије? Балканско искуство 

Стефан Сурлић
Андријана Лазаревић
Душан Чорбић

Скуп са препорукама (policy 
paper)

Фондација Конрад Аденауер

2. Западни Балкан и перспективе иницијативе 
„Мини-Шенген” 

Стефан Сурлић
Андријана Лазаревић
Душан Чорбић

Скуп са препорукама (policy 
paper)

Фондација Конрад Аденауер

3. Медијска и културна сарадња на Балкану у 
време кризе

Стефан Сурлић
Андријана Лазаревић
Душан Чорбић

Скуп са препорукама (policy 
paper)

Фондација Конрад Аденауер

4. „Балкански семинар“ – годишњица приступања
Србије програму „Партнерство за мир“

Стефан Сурлић
Андријана Лазаревић
Душан Чорбић

Панел дискусије: 
Србија у регионалном 
окружењу – тренутно стање и 
изазови; Перспективе ближе 
сарадње између Србије и 
НАТО земаља чланица у 
региону – кризни менаџмент. 
Наука, технологија и 
иновације

Амбасада САД у сарадњи са 
Институтом за европске 
послове
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9.    МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

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

Међууниверзитетска  и  међународна сарадња одвијала  се  у  неколико  праваца,  а
нагласак је и у 2021. години био на пројектима које финансира Европска унија. Пандемија
корона  вируса  захтевала  је  прилагођавање  начина  рада,  па  су  на  неким  пројектима
активности које су захтевале путовања или одржане online или одложене за каснијe фазe
пројекaта. 

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 благовремено је предат и прихваћен без замерки. На основу одобрења
Европске комисије, пројекат је продужен до априла 2023. године.

- Еразмус+ К2: пројекат ReNewEurope  . 
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. Пројектне активности се одвијају како је
предвиђено. 

Средњорочни извештај за период од почетка пројекта до 31.01.2021. је у припреми
и биће предат координатору на време.

Сви Еразмус+ пројекти раде се преко Универзитета у Београду, кроз платформу
Mobion (К1) или преко надлежних служби (К2 и остали пројекти), уз помоћ и техничку
подршку запослених  на  Факултету  (Гордана  Ристић  за  К2 и  Жан Моне мреже,  Ивана
Илић-Шундерић за К1 пројекте).
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- Circle U мрежa   у оквиру Иницијативе европских универзитета: активно
учествујемо кроз академске катедре (по пет са сваког универзитета у првој фази, до 2023. 
године).

Чланице алијансе су, поред Универзитета у Београду, следећи универзитети: 
Универзитет у Архусу (Данска), Хумболтов Универзитет у Берлину (Немачка), Кингс 
Колеџ у Лондону (Велика Британија), Католички универзитет у Лувену (Белгија), 
Универзитет у Ослу (Норвешка) и Универзитет у Паризу (Француска).

Б. Заједнички међународни програми мастер студија
Заједно  са  осталим  факултетским  програмима,  на  реакредитацију  су  предати

материјали  за  оба  међународна  програма  на  енглеском  језику  -  Интердисциплинарне
мастер  студије  Југоисточне  Европе  и  Мир,  безбедност  и  развој  (раније  Регионалне
студије  мира).  Интердисциплинарне  мастер  студије  Југоисточне  Европе  после
двогодишње паузе имају нову генерацију студената, уписаних 2021/22. године.

В. Остали пројекти активни у 2021. години:
- Online  новине за студенте новинарства.

"Журналист"  је  портал  студената  новинарства  Факултета  политичких  наука
Универзитета  у  Београду.  Основан  је  2011.  године  у  сарадњи  Амбасаде  Сједињених
Америчких Држава у Београду и ФПН, са циљем да студенти добију јединствену онлајн
платформу на којој ће практично моћи да примењују своја теоријска знања. За деценију
постојања, студенти су написали више од 2.000 текстова.

Пројекат  се  продужује  у  редовним  временским  размацима,  након  усвајања
извештаја за претходни грант и подношења нове пријаве. Актуелни пројекат трајаће до
15.10.2022. године.

- Central  European  Social  Policy  and  Social  Work  Network  (мрежа CEE-
PUS):

Сврха  пројекта  је  промовисање  и  унапређење  наставних  пракси  и  ширење
могућности  за  студирање  кроз  обезбеђивање  регионалне  димензије  сарадње  и
флексибилног учења за студенте социјалног рада и социјалне политике и друге сродне
дисциплине у Централној и Источној Европи.  Пројекат траје од октобра 2019. до октобра
2022. године.

Партнери:  Универзитет  Св.  Кирил  и  Методиј  Скопље  –  Филозофски  факултет,
Институт за социјални рад и социјалну политику (координатор),  Чарлс Универзитет из
Прага,  Корушки  универзитет  примењених  наука,  Правни  факултет  Универзитета  у
Загребу,  ФПН  из  Бања  Луке,  ФПН  из  Сарајева  и  Универзитет  за  социјални  рад  из
Љубљане.

- ПЕРОМ 
Пројекат  сарадње студената  политичких наука из  Загреба и  Београда,  настао на

иницијативу студената, први пројекат овог типа у региону.
- Медијски програм за студенте новинарства

У  сарадњи  са  Регионалном  канцеларијом  за  сарадњу  младих,  између  осталог
предвиђа лансирање интернет платформе за младе, на којој ће бити објављени креирани
медијски садржаји студената на енглеском језику.

Г. Пројекти завршени у 2021. години: 
- 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. Успешно завршен 1. априла 2021. 

- UNESCO -  Media and Information Literacy in Southeast  Europe in function of
Development of Critical Thinking and Advocacy of the Youth, са универзитетима у
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Сарајеву и Подгорици. Шеф пројекта: доц. др Ана Милојевић. Успешно завршен
28.02.2021.

Д. Билатерални споразуми:
Уз постојеће билатералне споразумне, од ове године имамо два нова:

-  са универзитетом St. Andrews; 
- са Факултетом политичких наука Универзитета Ломоносов.

 Ђ. Презентација међународне сарадње ФПН на Интернету
У  координацији  са  продеканом  за  научноистраживачку  делатност,  у

новембру/децембру 2021. реорганизован је део о међународној сарадњи на факултетској
интернет  страници  на  српском  језику,  са  делом намењеним иностраним студентима  и
истраживачима који ће бити на енглеском.

Презентација се састоји од следећих делова:
- Актуелни билатерални споразуми: 

https://www.fpn.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/bilateralni-sporazumi 
- Актуелни међународни пројекти: 

https://www.fpn.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/aktuelni 
- Завршени међународни пројекти:

https://www.fpn.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/zavrseni
- Cicle U: 

https://www.fpn.bg.ac.rs/medjunarodnasaradnja/circleuhttps://www.fpn.bg.ac.rs/
medjunarodna-saradnja/circleu 

- MA  програми на енглеском језику:
https://www.fpn.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/ma-in-peace-security-and-development
https://www.fpn.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/interdisciplinary-joint-masters-
programme-in-southeastern-european-studies

- Мобилност
https://www.fpn.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/studenti, са делом за актуелне 
конкурсе и линком за платформу Мобион. У припреми је и део за гостујуће 
истраживаче/наставнике.
У делу на енглеском језику имамо International Students' Corner, са најважнијим 

информацијама за студенте на долазној мобилности: https://www.fpn.bg.ac.rs/international-
students-corner 

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

других  гостију,  организовање  промоција  књига,  трибина,  округлих  столова:
активности ограничене 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.
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10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТА

10.1. РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР

С  обзиром  на  глобалну  пандемију  корона  вируса  и  комбиновани  облик  наставе  као
изабрани  модел, фокус  рада  Рачунарског  центра  Факултета  политичких  наука  2021.
године је и даље 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 2021. године набављене су додатне лиценце
тако да Факултет тренутно располаже са укупно  74 лиценцe Зум  (Zoom) апликације за
видео-конференције. Такође, у фокусу је платформа Teams. Microsoft Teams је дигитално
чвориште које интегрише разговоре,  садржај  и апликације који су потребни факултету
ради  боље  сарадње  и  веће  ангажованости.  ФПН је  још  током  2017.  године  омогућио
употребу целокупне Офис 365 платформе, чији је MS Teams део, како наставницима, тако
и студентима. 

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

Десктоп и лаптоп рачунари

На Факултету  је  у  употреби  195  десктоп  радних  станица,  од  чега  су  5  Apple
рачунари (два  Apple iMac 24“ су недавно набављена за потребе Медија центра),  21 се
налази у Интернет учиниоци, 21 се налази у слушаоницама,  5 у библиотеци за потребе
претраге књига, а остали рачунари су распоређени по кабинетима и користе се у раду
наставног  и  ваннаставног  особља. У употреби је  и 140 лаптоп  рачунара.  2021.  године
набављено je додатних 18 лаптопова, како би се првенствено наставном особљу омогућио
квалитетнији рад од куће. Сва опрема је конфигурисана и распоређена за даљу употребу.

Медија центар

2021. године опремљен је студио у Медија центру. Студијски простор је посебно
акустички  уређен.  Набављен  је  професионални  рачунар  за  видео  монтажу  са  4К
монитором од 32“, две дигиталне 6К камере BlackMagic са објективима, специјализована
студијска  расвета  са  стативима  и  остала  опрема  као  што  су  микрофони,  слушалице,
меморијске картице.

Слушаонице

Факултет  располаже  са  22  слушаонице  за  наставу.  17  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.
Током 2021.  године почело се са апгрејдом рачунара у Интернет учионици и заменом
постојећих рачунара у слушаоницама овим унапређеним рачунарима. У плану је да све
слушаонице током 2022. године буду опремљене рачунарима HP ProDesk 600 G1 SFF са
8GB меморије и SSD дисковима.

Све слушаонице располажу и са  пројекторима, белим таблама и платнима. 2021.
године је набављен joш један интерактивни екран, Benq 65“ UHD, тако да сада Факултет
располаже са три паметне табле. Током године извршена је набавка још једног система за
видео  конференције  Logitech  Conference  Cam  Rally  Plus,  чиме  је  увећан  број  оваквих
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система у згради Факултета на четири. Такође је набављена миксета за видео стриминг
BlackMagic 7827. 

Садашњи распоред аудио-видео опреме је следећи:

Локација 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 седам хардверских сервера.

На два хардверска сервера инсталирано је 10 виртуелних сервера. На серверу IBM
x3550 M4 налазе се:  SEP – Symantec Endpoing Protection; racunovodja – Pantheon;  mail-
new – mDeamon mail  сервера са SecurityPlus антивирус и антиспам решењем за заштиту
електронске  поште; FIS –  нова  студентска  база  података).  На  другом  серверу Fujitsu
Primergy RX2530 M1 тренутно се налазе следећи виртуелни сервери:  hawk – AD, DNS;
green –  backup AD, DNS; white-new – web, DNS; radius – radius,  FIS – стара студентска
база података). Током године је инсталиран нови Linux сервер за потребе студентске базе
и извршена је миграција базе.

Рачунарски  центар  тренутно  администрира  17 различитих  серверских  система,
MikroTik рутер, као и стари Cisco ruter и 17 управљивих свичева.
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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 Dell Power Edge 1800 Windows server 
2008

stari mail 
server

fpn-mail 1

4 HP Proliant ML110 Windows server 
2008

AD, DNS raven 1

5 Server Sun Fire X2100 CentOS ftp pink 1

6 QNAP TS-531 Linux backup qnap 1

7 Thecus Linux backup 1

УКУПНО: 7

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.

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

Запослени у компјутерском центру 

Запослени  у  рачунском  центру  обављају  низ  текућих активности,  као  што  су:
подршка  крајњим  корисницима  за  све  врсте  апликација,  подршка  мултимедијалним
предавањима,  решавање  софтверских  и  хардверских  проблема,  одржавање  хибридног
LAN-а  на  системском  и  корисничком  нивоу,  одржавање  система  обједињених
комуникација, заштита мреже од различитих врста претњи (вируса, спама, напада споља и
изнутра),  организовање  компјутерских обука за  кориснике,  дизајн  и  израда  постера  за
различите  манифестације  на  факултету,  дизајн  и  израда  лифлета  и  других  пратећих
материјала  за  различите  манифистације  на  факултету,  набавка  компјутерске  опреме  и
потрошног  материјала,  ажурирање  сајта  факултета, креирање  стратегије  развоја  ИТ
сектора  и  политике  употребе  ИТ ресурса на  Факулету,  подизање  хардверских
карактеристика свих сегмената мреже ФПН у складу са светским  ИТ развојем, праћење
нових технологија и миграција постојећих сервиса на актуелније.
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10.2. БИБЛИОТЕКА

У 2021.  години  Библиотека Факултета политичких наука наставила је са својим
редовним активностима. Редовне обављане активности библиотеке у 2021. години су: рад
са корисницима, издавање књига, резервације, продужење рокова, опомене, набавка лите-
ратуре,  инвентарисање,  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.

Стање библиотечког фонда у 2021. години
Фонд  библиотеке  обогаћен  је  са  300  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 који одговарају типу наше
библиотеке. У 2021. години библиотека је набавила путем куповине 50 књига.

Стање фонда: 75.000 јединица.
Прилив  претплаћених  часописа  је  био  редован,  као  и  часописа  које  добијамо

системом размене. 
Читаоци дневног листа Данас у оквиру акције „Номинујмо библиотеку“ изабралали

су Библиотеку  ФПН за  важну академску  библиотеку  и том приликом редакција  листа
уручила нам је донацију од 100 књига.

Коришћење библиотеке
Број нових чланова у 2021. години је 87. 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.  Библиотекари редовно дају информације  елетронском  поштом  и
телефонским путем. 

Имплементација институционалног репозиторијума научних радова факултета 
политичких наука

У сарадњи са Рачунарским центром Универзитета у Београду (RCUB) од маја 2021.
године почело се са формирањем Репозиторијума научних радова Факултета политичких
наука.

Софтверска  платформа  репозиторијума  прилагођена  је  савременим  стандардима
који  се  примењују  у  дисеминацији  научних  публикација  и  компатибилна  је  са
међународном инфраструктуром у овој области. Интегрисан је са сервисом “Altmetric” и
приказује податаке о цитираности у индексним базама података Dimensions, Scopus и Web
of Science.

Репозиторијум  представља  резултате  научног  рада  (монографије,  чланци  у
часописима,  поглавља  у  тематским  зборницима,  примарни  подаци,  аудио  и  видео
материјали итд.) и библиографских метаподатака који их описују (наслови, имена аутора,
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имена  уредника,  перзистентни  идентификатори,  као  што  су  DOI,  ORCID  iD,  итд).
Метаподаци су јавно доступни, а приступ интегралним документима може бити ограничен
због ауторских права или других законских ограничења.

Коришћење електронских база часописа и књига
У  2021.  години  ФПН  је  претплаћен  на  базу  „Political  Science  Complete”  и

промовисао је електронске ресурсе преко брошура и на веб страни факултета. 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. Факултет такође има право
приступа електронским ресурсима и базама преко платформе КОБСОН.

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 14 књига. Другим библиотекама широм
земље поштом је послато око 20 публикација.

Обука запослених
Књижничари Весна Зекић Мишић и Ненад Николић су у новембру 2021. године

похађали  курс „Употреба програмске опреме COBISS3/Фонд - серијске публикације“ и
добили лиценце за област серијских публикација од стране Народне библиотеке Србије.

Шеф  Службе  библиотеке  Жељко  Димитријевић  обучен  је  за  коришћење  и
администрацију  Репозиторијума  ФПН  од  стране  Рачунског  центра  Универзитета  у
Београду.

Oстало
Библиотека  је  са  осталим  службама  учествовала  у  активностима  у  вези  са

акредитацијом Факултета.
Подрумске просторије у којима се налази магацински простор за чување часописа

је  адекватно  сређен  и  сви часописи  налазе  се  на  једном месту.  У периоду од маја  до
децембра  2021.  године  запослени  су  извршили  све  потребне  припреме  за  ревизију
целокупног фонда књига и часописа. 

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 раније  одвијао врло  интензиван  и  развијен  студентски  живот  који  чине
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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“. Тренутно је ситуација нешто сложенија и студенти се у
доста мањем интезитету друже и упознају.  Пре свега последица тога јесте пандемија и
„онлајн“ настава на самом факултету. Надамо се да ће се у скоријој будућности вратити
студентски живот на факултет. 

На  Факултету  политичких  наука  постоје  услови  за  одвијање веома  активаног
студентског живота који испуњавају бројне  студентске организације својим догађајима.
Током школске 2020/21. 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. Број  самих  акција  је  мањи  него
раније, али ипак завидан у односу на околности пандемије. 

Тренутно на Факултету политичких наука делују следеће студентске организације:
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
одржаће се у априлу 2022. године и мандат изабраних чланова започиње у октобру 2022.
године и  траје  до октобра 2024.  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. Једна  од
представника са нашег факултета је актуелни студент проректор Универзитета у Београду,
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док  је  други  подпредседник  Студентског  парламента  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 развој библиотечко-информционог центра важан су део
општих оквира који стварају услове за развој академског и истраживачког језгра куће.

Током 2021. године публиковано је четрнаест књига, монографија и зборника и то: 
Дијалог о изборима 2020 (зборник радова), Геронтологија (уџбеник), English for political 
sciences in EU context (уџбеник), Грађани у доба дезинформација (зборник радова), 
Менаџмент у социјалном раду (уџбеник), Миграције као безбедносни изазов за Републику 
Србију и безбедност западног Балкана (зборник радова), Политичке последице пандемије 
(зборник радова), Politology of Religion: III Biannual Conference 2021 (зборник радова), 
Распад Југославије пред судом: правна квалификација оружаних сукоба у Југославији у 
пракси судова у Србији (стручна монографија), Социјална политика Европске уније: 
подручја и приступи (књига), Солидарност у свету који се мења: перспективе и изазови за 
социјални рад и социјалну политику (е-књига), Српско-амерички односи: тридесет година 
од пада берлинског зида (зборник радова), Студије мира: сукоб, мир, развој (научна 
монографија), Заштита деце у миграцијама: приступ заснован на правима (уџбеник).

У 2021. години публикована су и два броја научног часописа „Годишњак ФПН“, 
два броја часописа „Journal of Regional Security“, један број часописа „ЦМ – Управљање 
коминицирањем“, два 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.

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

Од 1. јануара до 31. децембра 2021. године одржано је укупно 75 догађаја на 
Факултету полтичких наука/у организацији центара и организација са Факултета 
полтичких наука (уживо и онлајн) и то:

 7 конференција, 4 научна скупа, 1 окрули сто,
 5 трибина, 9 панел дискусија,
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 15  предавања,  9  представљања  (промоција),  4  признања  (доделе  награда,
захвалница),

 1 састанак, 2 посете,
 3 школе, 2 семинара, 6 радионица,
 1 посета званичника,
 6 потписаних споразума/меморандума о сарадњи.

Конференције, научни скупови, округли столови

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Завршна конференција
у оквиру Заједничког
регионалног програма

‚‚Дијалог за
будућност”

22. 1.
2021.

Платформа Zoom Организатор: пројектни тим
Факултета политичких наука;

Учесници: Франсоаз Жакоб, стална
координаторка Уједињених нација у

Републици Србији, пројектни тим
ФПН-а

Конференција
Међународног дана
социјалног рада ,,

Убунту – ја јесам зато
што ми јесмо“

17. 3.
2021.

Платформа Zoom Организатор: Унија студената
социјалног рада, Одељење за

социјалну политику и социјални рад
Факултета политичких наука;

Учесници: Јована Јаковљевић (УССР),
проф. др Наталија Перишић (ФПН),
Наташа Милошевић (Градски центар
за социјални рад Београд, Одељење
Гроцка), Јован Павловић (Центар за

социјални рад Трстеник), Зорица
Чолић, дипл. социјална радница

(Центар за социјални рад Трстеник),
Милица Глишић (Лиценцирани

приватни дом за стара лица), Биљана
Јовановић (Центар за заштиту

одојчади, деце и омладине, Радна
јединица Дом за децу „Моша

Пијаде“), Богдан Узелац (Дом за
смештај лица са менталним и

интелектуалним сметњама „Otthon“,
Стара Моравица), Јелена Тинтор

(приправница Црвеног крста Шабац),
Слађана Влатковић (Невладина

организација „Хајде да…“), Милица
Филиповић (администраторка групе

на Фејсбуку „Буди хуман –
хуманитарне лицитације“)

IX Регионални конгрес
студената социјалног

рада

22 – 25.
4. 2021.

Платформа Zoom Учесници: Унија студената социјалног
рада Факултета политичких наука,
студенти из Бања Луке, Мостара,

Загреба и Осијека
Политикологија
религије: Трећа

конференција 2021

28. 5.
2021.

Платформа Zoom Организатор: Факултет политичких
наука, редакција часописа
Политикологија религије

Конференција
„Димитрије

Митриновић и његово

28. 5.
2021.

Хотел Zepter Организатор: Центар за британске
студије ФПН-а, Англо-српског

друштво; Учесници: проф. др др
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наслеђе“ Слободан Г. Марковић, проф. Весна
Голдсворти (Vesna Goldsworthy) са

Универзитета у Екстеру, Срђан
Шапер, директор I&F групе, др Мајк

Тилдесли (Mike Tyldesley) у име
фондације ”The Mitrinovic

Foundation”, главни библиотекар “J.B.
Priestley Library” Универзитета у
Бредфорду, Мартин Леви (Martin

Levy), Василије Милновић
(Универзитетске библиотеке
„Светозар Марковић“), проф.

емеритус Ендру Ригби (Andrew Rigby)
са Ковентри универзитета, професор

др Немања Радуловић са
Универзитета у Београду, проф. др

Александар Палавестра са
Универзитета у Београду, професор
Зоран Милутиновић са Лондонског
универзитетског колеџа – SSEES, др
Гвидо ван Хенгел (Guido Van Hengel)
са Универзитета примењених наука у
Хагу, писац Мухарем Баздуљ, проф.

емеритус Лујза Пасерини са
Европског универзитетског института
у Фиренци, др Зоја Бојић са Института
за књижевност и уметност у Београду

41. Сусрети социјалних
радника „Солидарност
у свету који се мења:

перспективе и изазови
за социјални рад и

социјалну политику“

4. 6.
2021.

Платформа Zoom Организатор: Одељење за социјалну
политику и социјални рад ФПН-а;

Учесници: проф. др Драган Р. Симић,
проф. др Наталија Перишић (ФПН),
Славица Милојевић, руководитељка

Сектора за информисање, промоцију и
подршку у Заводу за социјалну

заштите Републике Србије, Јована
Јаковљевић, председница Уније
студената социјалне политике и
социјалног рада, проф. др Весна

Лескошек са Факултета за социјални
рад у Љубљани, проф. др Невенка

Жегарац (ФПН)
Научно-стручни скуп

‚‚Политиколошки
дијалози”

2 – 4. 7.
2021.

Топола, Србија Организатор: део ширег пројекта
иницијативе RESECO коју подржава

Фондација Конрад Аденауер
Округли сто „Cross-

community Initiatives”
7. 7.
2021.

Слушаоница 3 Организатор: пројекат ”Amplifying
Local Voices for Equitable

Development“ (ALVED) који
финансира влада Велике Британије, а
спроведен је у оквиру организација
Peaceful Change initiative, People in
Need, Грађанске иницијативе, Peer

Educators Network и Актив; Учесници:
проф. др Драган Р. Симић,

координаторка пројекта доценткиња
др Јелена Лончар (ФПН), Ентони

Форман (Anthony Foreman), из
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невладине организације Peaceful
Change Initiatives, проф. др Вјолца

Краснићи (Vjollca Krasniqi)
координаторка пројекта са

Универзитета у Приштини, проф. др
Душан Спасојевић (ФПН), проф. др
Шемси Краснићи (Shemsi Krasniqi) и

Уреса Ахмети (Uresa Ahmeti) са
Универзитета у Приштини и Огњен

Гогић из НВО Актив
Сабор политиколога
2021: Грађани у доба

дезинформација

25 – 26.
9. 2021.

Амфитеатар,
слушаоница 1,
слушаоница 3

Организатор: Удружење за политичке
науке Србије; Учесници: проф. др
Марко Симендић (ФПН), Балинт
Мадлович (Bálint Madlovics) са

Централно-европског универзитета у
Будимпешти, доц. др Милица Кулић

(ФПН), независни истраживач
Чедомир Марков, Наташа

Милошевић, проф. др Александра
Крстић, Марко Жиловић са Џорџ
Вашингтон универзитета, Емилио

Чика са Медитеранског универзитета
у Албанији, Критон Куци, проф. др

Небојша Владисављевић (ФПН),
проф. др Славиша Орловић (ФПН),
Бојан Тодосијевић са Института за

друштвене науке у Београду, Љубиша
Бојић са Digital Sociometrics Lab

Института за филозофију и друштвену
теорију, проф. др Милош Бешић

(ФПН), Вујо Илић са Института за
филозофију и друштвену теорију

Универзитета у Београду, Агњешка
Степинска, проф. др Снежана

Ђорђевић, доц. др Веран Станчетић,
доц. др. Биљана Ђорђевић (ФПН),

Карло Краљ са Scoule Normale
Superiore у Фиренци, Никола
Младеновић са Института за

политичке студије, Јасмин Хасановић
са Факултета политичких наука

Универзитета у Сарајеву, Велдин
Кадић са Факултета политичких наука
Универзитета у Сарајеву, новинарка
Јасминка Симић са Радио-телевизије

Србије, Новинарка Јасминка Симић са
Радио-телевизије Србије, независни

истраживач Леон Цвртил, Крешимир
Петковић са Факултета политичких
знаности Свеучилишта у Загребу,

Цирила Топлак са Факултета
друштвених наука Универзитета у

Љубљани
Свечани пријем
бруцошкиња и

бруцоша генерације

1.10.
2021.

Амфитеатар Учесници: декан проф. др Драган Р.
Симић, продеканка за студије I

степена проф. др Наталија Перишић,
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2021. шеф Политиколошког одељења проф.
др Зоран Крстић, шефица Одељења за
међународне студије проф. др Весна
Кнежевић-Предић, шеф Новинарско-
комуниколошког одељења проф. др

Славиша Орловић, студенткиња
продеканка Ана Грчић

Конференција
„Последице избора у

Немачкој 2021. на ЕУ и
Западни Балкан“

24. 11.
2021.

Слушаоница 1 Организатор: Центар за демократију
Факултета политичких наука,

Фондација Ханс Зајдел; Учесници:
проф. др Славиша Орловић (ФПН),

регионални директор Фондације Ханс
Зајдел за Југоисточну Европу Клаус

Фисингер, доц. др Милан Крстић, доц.
др Деспот Ковачевић, доц. др Стефан
Сурлић, проф. др Душан Спасојевић

(ФПН), новинар Дојче велеа (Deutsche
Welle) Немања Рујевић, Јелена Волић
из Београдског фонда за политичку

изузетност
Научна конференција

на тему ,,Патња, љубав,
избављење”

30. 11.
2021.

Руски центар за
науку и

културу ,,Руски
дом” у Београду

Организатор: Центар за руске студије
Факултета политичких наука

Универзитета у Београду, Руски
центар за науку и културу ,,Руски

дом” у Београду
Конференција

„Водоником до
климатске

неутралности“

25. 12.
2021.

Амфитеатар Организатор: Европски студентски
форум (ЕСФ); Учесници: проф. др

Дарко Надић (ФПН), посебна
саветница Министарства заштите

животне средине Сара Павков,
председница Студентске

конференције универзитета Србије
(СКОНУС) Маргарета Смиљанић и

председник Студентског парламента
Факултета политичких наука

Мирослав Дешић, Драгана Исаиловић
из удружења Обновљиви извори
енергије Србије (ОИЕ Србија),
Младен Алвировић, уредник и

водитељ емисије „САТ“, вођа тима за
израду ,,Водоничне стратегије Србије”
Миљан Вуксановић, МА Марко Вујић

(ФПН), студенткиња проректорка
Универзитета у Београду Ана Грчић

Трибине, дискусије

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Трибина ,,Јасеновац и
историјски

ревизионизам“

7. 3.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Српски политички форум
(СПФ); Учесници: главни истраживач

израелског Института за холокауст Шем
Олам и један од најважнијих истраживача
холокауста на свету професор др Гидеон

Грајф
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Дискусија „Србија и
САД- заједно смо

сигурнији“

10. 3.
2021.

Платформа
Zoom

Oрганизатор: Београдски центар за
безбедносну политику (БЦБП), Факултет

политичких наука Универзитета у Београду;
Учесници: потпуковник Иван Миљевић из
Министарства одбране Републике Србије,

потпуковник Александро Педраза из
aмбасаде САД у Србији и истраживачица

БЦБП-а Марија Игњатијевић
Дискусија „Америчка

спољна политика –
ново поглавље“

29. 3.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Београдски центар за
безбедносну политику (БЦБП), Факултет

политичких наука Универзитета у Београду;
Учесници: бивши амбасадор САД у Србији
Камерон Мантер, предавач на Универзитету
“Johns Hopkins” Едвард П. Џозеф, директор

БЦБП-а Игор Бандовић
Регионална панел-
дискусија „Изазови

студената у доба
пандемије вируса

Covid–19“

2. 4.
2021.

Платформа
Zoom

Учесници: Карла Жежелић (Студентског
збора Факултета политичких знаности

Свеучилишта у Загребу), Лука Пејовић и
Лазар Таловић (Студентског клуба

Факултета политичких наука у Подгорици),
Љубиша Аћимовић (Клуб студената,

Факултет политичких наука Универзитет у
Бањој Луци), Јована Перић, Ана Грчић и

Мирослав Дешић (ФПН)
Трибина ,,Еколошка

политика и еколошки
активизам“

11. 4.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Српски политички форум
(СПФ); Учесници: МА Марко Вујић (ФПН),
представник Центра за креирање политика

и стратегија Никола Ћук, представник
еколошког покрета ‚‚Еко стража” Бојан

Симишић
Дисксуија „Србија и

Америка у Бајденовој
ери”

15. 4.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Београдски центар за
безбедносну политику у партнерству са

Факултетом политичких наука; Учесници:
мр Драган Живојиновић из Центра за

студије Сједињених Америчких Држава
Факултета политичких наука, доц. др
Стеван Недељковић (ФПН, Центар за

друштвени дијалог и регионалне
иницијативе), доц. др Милан Крстић (ФПН),

доц. др Марко Дашић (ФПН)
Панел дискусија ,,100

дана Бајденове
администрације“

28. 4.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Центар за друштвени дијалог
и регионалне иницијативе (ЦДДРИ);
Учесници: проф. др Драган Р. Симић,

професор Економског факултета
Универзитета у Београду др Иван Вујачић,

мр Драган Живојиновић из Центра за
студије Сједињених Америчких Држава

Факултета политичких наука
Панел дискусија

‚‚Између ‘рата сећања’
и ревизионизма: Ко и

зашто данас
релативизује Дан

победе?”

5. 5.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Центар за руске студије
Факултета политичких наука; Учесници:

министар за иновације и технолошки развој,
председник Међувладине комисије за

сарадњу са Руском Федерацијом и
председник Фондације „Бесмртни пук“ др
Ненад Поповић, директор РЦНК „Руски

дом“ Јевгениј Баранов, директор Института
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за новију историју Србије др Миле Бјелајац,
проф. др Јелена Гускова са Института за

славистику Руске академије наука,
амбасадор у пензији др Зоран Миливојевић,
директор Центра за евроазијске студије са

Института за међународну политику и
привреду проф. др Душан Пророковић, доц.
др Жељко Будимир са Факултета политичих

наука у Бањој Луци.
Трибина ,,Схватања

демократије и спољне
политике у Србији“

17. 5.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Центар за комуникације и
јавне политике на Нортвестерн

Универзитету, Центар за словенске,
источноевропске и евроазијске студије на

Охајо Стејт Универзитету, Факултета
политичких наука Универзитета у Београду;
Учесници: др Олга Каменчук и др Ерик Ц.
Нисбет са Нортвестерн Универзитета, доц.
др Милан Крстић и доц. др Никола Јовић

(ФПН)
Дискусија о спољној

политици САД  
8. 11.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Центар за студије САД ФПН-
а; Учесници: студенти мастер студија ФПН-

а и студенти са Универзитета Клемсон из
Јужне Каролине, проф. Џефри Пик

Академска дискусија
‚‚Образовање као

одговор на изазове
миграција – заштита

деце”

25. 11.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Факултет политичких наука
Универзитета у Београду, у сарадњи са
УНИЦЕФ-ом у Србији, а уз подршку

програма Европске уније за здравство;
Учесници: проф. др Наталија Перишић

(ФПН), Тања Ранковић (УНИЦЕФ), проф.
др Весна Лескошек са Факултета за

социјални рад Универзитета у Љубљани,
проф. др Ребека Мари (Rebecca Murry) са

Шефилд универзитета из Велике Британије,
проф. др Невенка Жегарац (ФПН)

Трибина „Студирање у
доба короне – изазови

и адаптације“

8. 12.
2021.

Платформа
Zoom

Oрганизатор: Центар за истраживања у
социјалној политици и социјалном раду

ФПН-а; Учесници: проф. др Марко
Симендић, проф. др Наталија Перишић,

студенткиња продеканка Ана Грчић, проф.
др Јасна Вељковић, МА Виолета Марковић,
МА Данијела Павловић (ФПН), наставнице

праксе Гордана Марчетић-Радуновић и
Славица Милојевић

Трибина „Косово и
Метохија: данас и

сутра“

11. 12.
2021.

Филолошки
факултет,
Београд

Организатор: Српски политички форум
(СПФ); Учесници: проф. др Слободан

Самарџић (ФПН)), проф. др Милош Ковић
са Филозофског факултета у Београду,

Марија Петровић из Хуманитрне
организације „Косовско Поморавље“

Дискусија „Филм и
национализам –

национални диксурси
кроз објектив“

16. 12.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: тим пројекта ПЕРОМ Србије
и Хрватске; Учесници: студенти ФПН-а и

Факултета политичких знаности
Свеучилишта у Загребу, проф. др Белма
Буљубашић са Универзитета у Сарајеву
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Предавања, представљања, признања

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Проглашење добитника
награде ,,Др Предраг

Симић”

19. 1.
2021.

Платформа
Zoom

Организатори: породица Симић, Факултет
политичких наука Универзитета у Београду,
Амбасада Републике Словачке у Београду,
Центар за друштвени дијалог и регионалне

иницијативе; Говорници: саветница у
Амбасади Словачке у Београду госпођа
Барбара Галовић, новинарка и уредница

Радио-телевизије Србије др Јасминка
Симић, професор Факултета политичких

знаности Свеучилишта у Загребу др Дејан
Јовић, доц. др Стеван Недељковић (ФПН,
ЦДДРИ), доц. др Милан Крстић (ФПН),

ауторка филма „Блистави ум једног
дипломате“ Слађане Недељковић

Уручење награде ,Др
Предраг Симић”

 26. 1.
2021.

 Зборница,
слушаоница 6

Организатори: породица Симић, Факултет
политичких наука Универзитета у Београду,
Амбасада Републике Словачке у Београду,
Центар за друштвени дијалог и регионалне
иницијативе; Говорници: проф. др Весeлин

Кљајић (ФПН), амбасадор Републике
Словачке у Републици Србији Његова
Екселенција господин Федор Росоха,

новинарка и уредница Радио-телевизије
Србије др Јасминка Симић, ауторка филма
„Блистави ум једног дипломате“ Слађане

Недељковић
Предавање “Quantum

Theory as Critical
Theory: Entanglement,

Alienation, and the
Politics of Social

Physics”

27. 1.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Центар за студије САД;
Говорници: проф. Александар Вент са

Охајо Стејт Универзитета, проф. др Драган
Р. Симић (ФПН), директорка Центра за

словенске и источноевропске студије Охајо
Стејт Универзитета проф. др Ангела
Брајнтлингер, саветник за односе са

јавношћу Тимоти Стандарт из Амбасаде
Сједињених Америчких Држава

Додела награде „Др
Филип Брковић“

29. 1.
2021.

Амфитеатар,
платформа

Zoom

Организатор: породица Брковић, Факултет
политичких наука Универзитета у Београду,

Студентски парламент Факултета
политичких наука, Центар за друштвени

дијалог и регионалне иницијативе; проф. др
Веселин Кљајић (ФПН), Душан

Миленковић (ЦДДРИ), Катарина Брковић,
Јована Перић (СП ФПН)

Представљен четврти
број часописа
„Политеума“-

Квантитативна и(ли)
квалитативна

истраживања у
друштвеним наукама?

22. 2.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Српски политички форум
(СПФ); Учесници: доц. др Вера Арежина,

проф. др Драган Ђукановић (ФПН), студент
и аутор Душан Ристић

Предавање „Односи
Европске уније и

15. 3.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Центар за руске студије ФПН-
а; Говорници: професорка Универзитета
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Русије у савременом
свету: Зашто идемо од

пада до пада?“

Виша школа економије (High School of
Economics – HSE) из Москве, Екатерина

Ентина, проф. др Синиша Атлагић (ФПН)

Предавање ‚‚Аспекти
реализма”

25. 3.
2021.

Платформа
Zoom

Oрганизатор: Центар за студије Сједињених
Америчких Држава Факултета политичких

наука Универзитета у Београду; Говорници:
професор Рендал Швелер са Охајо Стејт
Универзитета, проф. Др Драган Р. Симић
(ФПН), директорка Центра за словенске и

источноевропске студије Охајо Стејт
Универзитета проф. др Ангела Брајтлингер,

саветник за односе са јавношћу Тимоти
Стандарт из Амбасаде Сједињених

Америчких Држава 
Предавање

„Феминизам и ЛГБТ
права у политици САД-

а“

30. 3.
2021.

Платформа
Zoom

Oрганизатор: ФПН; Говорник: проф. др
Траверс Скот са Клемсон универзитета

(САД)

Предавање “Trusting
anarchy: summits and
the production of state

personhood”

26. 4.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Центар за студије Сједињених
Америчких Држава Факултета политичких
наука Универзитета у Београду; Учесници:

професорка Охајо Стејт Универзитета и
једна од водећих представница онтолошке
безбедности, Џенифер Мицен, директорка
Центра за словенске и источно-европске

студије Охајо Стејт Универзитета Анџела
Брајнтлингер, саветник за културу и медије
амбасаде Сједињених Америчких Држава у

Београду, Тим Стандаерт
Представљање

резултата истраживања
на теме „Ставови

студената о еколошким
проблемима у Србији″,

„Ставови грађана о
социјалним радницима
у Републици Србији” и
„Ставови студената о

легализацији
марихуане у Србији“

21. 5.
2021.

Амфитеатар Организатор: у оквиру вежби на предмету
Методологија политиколошких

истраживања са статистиком; Учесници:
студенти, проф. др Вера
Арежина (ФПН), доц. др

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

Разговор о књизи доц.
др Милоша

Хрњаза ,,Распад
Југославије пред

судом: правна
квалификација

оружаних сукоба у
Југославији у пракси

судова у Србији“

22. 6.
2021.

Слушаоница
3

Учесници: проф. др Драган Р. Симић, проф.
др Радмила Накарада, проф. др Весна

Кнежевић-Предић и адоц. др Јања
Симентић Поповић (ФПН), Иван Јовановић
из Програма Уједињених нација за развој
(UNDP), правни саветник Гојко Пантовић

из Мисије ОЕБС-а у Србији, Павле
Килибарда са Женевске академије за

међународно хуманитарноправо и људска
права, аутор књиге, проф. др Милош Хрњаз

(ФПН)
Додела дипломе –

захвалнице учесницама
и учесницима у

истраживању медијског

16. 7.
2021.

Слушаоница
6

Организатор: глобални пројекат медијског
мониторинга која се бави родном

димензијом извештавања Ко прави вести
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мониторинга ,,Ко прави
вести”

Предавање „Како
изградити бизнис од
свог личног бренда?“

13. 9.
2021.

Слушаоница
5

Организатор: Европски студентски форум
(ЕСФ), Тимска иницијатива младих (ТИМ),
организација Нови трећи  пут; Учесници:

ПР стручњак Џордон Руни (Jordon Rooney)
Представљени

резултати истраживања
ГММП 2020 – „Ко

прави вести?“ и
истраживања Родна

структура
директорских и

уредничких функција у
информативним

медијима

5. 10.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Центар за медије ФПН-а;
Учесници: проф. др Марко Симендића,

проф. др Сњежана Миливојевић, доц. др
Данка Нинковић Славнић (ФПН), шеф

Мисије ОЕБС-а у Србији амбасадор Јан
Брату

Предавање „Медијско
извештавање о

случајевима сексуалног
злостављања жена у

Србији”

29. 10.
2021.

Платформа
Zoom

Oрганизатор: Факултет политичких наука у
сарадњи са Координационим телом за
родну равноправност Владе Републике

Србије и Агенцијом Уједињених нација за
родну равноправност и оснаживање жена

(UN Women); Учесници: новинарка и
извршна уредница дневног листа „Блиц“

Ивана Мастиловић Јаснић
Предавање ,,Људска

права, забрана
дискриминације и

родна равноправност -
старије жене у фокусу"

25. 10.
2021.

Платформа
Zoom

Органиазатор: Amity - снага пријатељства,
FemPlatz; Учесници: студенткиње и

студенти социјалног смера, адвокат Косана
Бекер

Предавање
‚‚Функционисање

Сената Сједињених
Америчких Држава”

8. 11.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Центар за студије САД ФПН-
а, група студената; Учесници: проф. Џефри
Пик (шеф департмана за политичке науке

Универзитета Клемсон)
Предавање ,,Безбеднос

на политика малих
држава – Стратегије

одбране четири
скандинавске земље’’

24. 11.
2021.

Амфитеатар Организатор: Центар за међународну
безбедност ФПН-а; Учесници: професори

Хакан Едстром и Јакоб Вестберг са
Шведског универзитета одбране

Представљена
монографија „Заштита

деце у миграцијама:
приступ заснован на

правима” и практикум
„Заштита деце у

миграцијама: пракса
центрирана ка детету”

25. 11.
2021.

Слушаоница
3

Организатор: Факултет политичких наука
Универзитета у Београду, у сарадњи са
УНИЦЕФ-ом у Србији, а уз подршку

програма Европске уније за здравство;
Учесници: проф. др Драган Р. Симић

(ФПН), проф. др Дарија Кисић Тепавчевић
(Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања), Дејана
Костадинова (УНИЦЕФ), Аташе и

програмска менаджерка за азил, миграције
и управљање границама при Делегацији
Европске уније у Србији, Бригите Кухар

(Brigittee Kuchаr), заменица комесара
Комесаријата за избеглице и миграције

Републике Србије, Светлана Велимировић,
проф. др Невенка Жегарац (ФПН)

Инфо дан The Johns
Hopkins University |

2. 12.
2021.

Платформа
Zoom

/
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SAIS Europe
Представљање студије
и панел дискусија на

тему ‚‚Изборни систем
на Западном Балкану:

више демократије,
више одговорности?”

6. 12.
2021.

Слушаоница
1

Oрганизатор: Пројекат је спроведен уз
подршку Европског фонда за Балкан, а

коорганизатор пројекта је Центар за
друштвени дијалог и регионалне

иницијативе из Београда; Учесници: доц. др
Јелена Лончар, доц. др Душан Вучићевић

(ФПН), Бојан Клачар из Центра за слободне
изборе и демократију (ЦеСИД) и Зоран

Нечев са Института за демократију Societas
Civilis у Скопља, др Дејан Бурсаћ
(Института за политичке студије)

Предавање „Војна
подршка цивилним

властима током
пандемије“

8. 12.
2021.

Амфитеатар Организатор: Центар за студије Сједињених
Америчких Држава ФПН-а; Учесници:
начелница штаба ваздухопловних снага

Националне гарде Охаја, бригадни генерал
Ребека Л. О’ Конор и заставница прве класе
у штабу ваздухопловних снага Националне

гарде Охаја, Хајди А. Банкер, проф. др
Драган Р. Симић (ФПН)

Предавање ,,Српско-
амерички односи у

време Бајденове
администрације”

10. 12.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Центар за студије САД ФПН-
а; Учесници: генерални конзул Републике

Србије у Чикагу Дамјан Јовић

Промоција
књиге ,,Жута звезда,

црвена звезда”

13. 12.
2021.

Амфитеатар Организатор: Центар за међународну
безбедност ФПН-а, Clio; Учесници: ауторка
проф. др Јелене Суботић са Департмана за
политичке науке Државног универзитета у
Џорџији, проф. др Драган Р. Симић, проф.

др Филип Ејдус (ФПН)
Предавање на

тему ,,Системи
планетарне размере: од

интернет пакета до
алгоритамске фабрике”

17. 12.
2021.

Амфитеатар Организатор: Европска комисија, Агенција
Уједињених нација за развој (UNDP),

Факултет политичких наука Универзитета у
Београду; Учесници: Оснивач SHARE

Фондације и професор на одсеку за нове
ликовне медије Академије уметности у

Новом Саду др Владан Јолер
Предавање “The Cold
War from the Margins“

21. 12.
2021.

Платформа
Zoom

Oрганизатор: Центар за студије САД ФПН-
а; Учесници: професорка Теодора

Драгостинова са Охајо Стејт Универзитета
Представљање

специјалног издања
часописа „The

Economist – свет у
2022. години“

23. 12.
2021.

Амфитеатар Организатор: ФПН, Color Press Group;
Учесници: председник Color Press групе и
издавач часописа Роберт Чобан, главни и

одговорни уредник издања за Србију
Жикица Милошевић, спољнополитички

коментатор листа „Политика“ Бошко
Јакшић, спољнополитички коментатор
„Новог магазина“ Момчило Пантелић

Предавање ,,Руски
поглед на енергетску

транзицију”

24. 12.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Предавање је одржано на
Мастер академским студијама

политикологије – Еколошка политика, у
оквиру предмета Савремена еколошка
политика и одрживи развој; Учесници:
професор Факултета политичких наука

Московског државног универзитета
Ломоносов (МГУ) и сарадник Института за
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научне информације друштвених наука
Руске академије наука (РАН), др Максим

Владимирович Вилисов

Састанци, посете

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Посета студената
Андраши универзитета

из Будимпеште

6. 9.
2021.

Слушаоница
1

Организатор: Факултет политичких наука
Универзитета у Београду, Фондација

Конрад Аденауер; Учесници: истраживач-
приправник Немања Пурић, студенткиње и

студенти Андраши универзитета из
Будимпеште

Посета представника
Уралског федералног
универзитета Бориса

Николајевича Јељцина

8. 12.
2021.

Зборница Учесници: проф. др Драган Р. Симић, проф.
др Синиша Атлагић (ФПН), професори

Алексеј Константинович Кљуев и
Александр Александрович Јашин (Уралски
федерални универзитет Борис Николајевич

Јељцин)
Састанак са

представницима
студената ФПН-а и

Универзитета у
Београду

24. 12.
2021.

Зборница Учесници: проф. др Драган Р. Симић, проф.
др Дарко Надић, Пајази Помак (ФПН),
студенткиња проректорка Ана Грчић,

председник СП ФПН Мирослав Дешић,
Маргарета Смиљанић (СКОНУС), Матија

Васић, Милан Савић (Министарство
омладине и спорта)

Школе, семинари, радионице

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Симулација рада
Сената Сједињених
Америчких Држава

20. 4.
2021. и
22. 4.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Универзитет Клемсон и
Центар за студије Сједињених Америчких

Држава Факултета политичких наука
Универзитета у Београду; Учесници:

студенти Факултета политичких наука
Универзитета у Београду и Универзитета
Клемсон, шеф Департмана за политичке
науке Универзитета Клемсон, професор
Џеф Пик, саветник за медије, културу и

образовање Амбасаде Сједињених
Америчких Држава, Тим Стандаерт

Дводневни тренинг у
оквиру пројекта

„Унапређење
дигиталних

репортерских вештина
студената новинарства

у Србији“

5 – 6. 6.
2021.

Слушаоница
1

Организатор: пројекат „Унапређење
дигиталних репортерских вештина
студената новинарства у Србији“;

Учесници: студенти ФПН-а и Филозофског
факултета у Нишу, проф. др Александра

Крстић (ФПН), Ана Новаковић, новинарка
телевизије Н1, проф. др Дарко Надић

(ФПН) 
Летња школу
демократије

– Регионални контекст

26 – 30.
7. 2021.

Петровац,
Црна Гора

Организатор: Центар за демократију
Факултета политичких наука Универзитета

у Београду, Фондација Ханс Зајдел;
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и европска
перспектива:

демократски одговори

Учесници: предавачи из Србије (Радина
Вучетић, Сања Домазет, Милан Крстић,

Стефан Сурлић, Деспот Ковачевић и
Славиша Орловић) и предавачи из Црне

Горе (Гордана Ђуровић, Оливера Комар и
Јована Маровић),председник Скупштине
Црне Горе, мр Алекса Бечић, регионални

директор Ханс Зајдел фондације за
Југоисточну Европу, др Клаус Фиесингер,

Њ.Е. др Роберт Вебер, амбасадор СР
Немачке у Црној Гори

Радионица ‚‚Напредне
истраживачке методе у
друштвеним наукама”

13 – 14.
7. 2021.

Слушаоница
3

Организатор: Факултет политичких наука
Универзитета у Београду, Универзитет
Доња Горица из Црне Горе уз подршку

Министарства науке Црне Горе (пројекат
„Европа и Црна Гора – Трансформација

црногорског друштва у процесу
европеизације Западног Балкана“);

Учесници: Адам Бенс Балаш са Института
за међународне и развојне студије из

Женеве, доценти др Ивана Радић
Милосављевић и др Стеван Недељковић,

проф. др Драган Р. Симић и мр Драган
Живојиновић (ФПН), др Владимир

Атељевић са Хуманистичких студија
Универзитета Доња Горица, др Ђана Луша

и др Бошко Пицула са Факултета
политичких знаности Свеучилишта у

Загребу, др Драган Ђукановић, др Марко
Дашић и др Милан Крстић (ФПН), мр

Никола Зечевић са Хуманистичких студија
Универзитета Доња Горица и др Предраг

Зеновић са Факултета правних наука
Универзитета Доња Горица, др Николета

Ђукановић са Хуманистичких студија
Универзитета Доња Горица, др Милица
Ковач-Орландић са Факултета правних
наука Универзитета Доња Горица и мр

Бојан Божовић са Факултета правних наука
Универзитета Доња Горица

Трећа школа
америчких студија

27. 9.
2021.

Платформа
Zoom

Организатор: Центар за студије САД ФПН-
а; Учесници: проф. др Драган Р. Симић

(ФПН), саветник за медије и културу
Амбасаде Сједињених Америчких Држава у

Србији Филип Бикмен (Philip Beekman),
проф. др Анђела Брајнтлингер (Angela

Brintlinger) директорка Центра за словенске,
источно-европске и евро-азијске студије са
Охајо Стејт Универзитета (САД), проф. др
Иван Вујачић (Економски факултет), проф.
др Љубинка Трговчевић Митровић, доц. др

Марко Дашић (ФПН), аташе за културу
Амбасаде Сједињених Америчких Држава у

Србији, Холи Зардус (Holly Zardus),
управница Центра за америчке студије

Филозофског факултета Универзитета у
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Београду, проф. др Радина Вучетић, мр
Драган Живојиновић из Центра за студије
САД Факултета политичких наука, доц. др
Стеван Недељковић (ФПН), проф. др Саша

Мишић, доц. др Милан Крстић, доц. др
Александар Милошевић (ФПН), бивши
заменик амбасадора Републике Србије у

Вашингтону мр Борко Стефановић
IX Регионална школа

политичке филозофије
др Зоран Ђинђић

25 – 28.
10. 2021.

ФПН Учесници: студенти основних (друга, трећа
и четврта година студија) и мастер студија

из Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и
Црне Горе

Симулација рада
америчког Сената

15 – 16.
11. 2021.

ФПН Организатор: Центар за студије САД ФПН-
а, група студената у оквиру пројекта

„Београдски модел америчког Сената“;
Учесници: студенти ФПН-а

Семинар ‚‚Дани јавних
политика”

19. 11.
2021.

Платформа
Zoom

Oрганизатор: Група за анализу јавних
политика (ГАЈП), Фондација Конрад

Аденауер, Центар за јавну управу, локалну
самоуправу и јавне политике ФПН-а;

Учесници: Милош Хркаловић (ГАЈП),
проф. др Снежана Ђорђевић (ФПН),

Гордана Пилиповић (Фондације Конрад
Аденауер), епидемиолог и члан Кризног

штаба доктор Предраг Кон,
политиколошкиња Ана Стојиљковић,

новинарка Радио-телевизије Србије Милица
Пујкиловић, Илија Кнежевић из

Националне службе за запошљавање,
Мирјана Ковачевић из Привредне коморе

Србије, Бојана Бонџић, Милица Борјанић из
Кровне организације младих Србије,

председник Народне Скупштине Републике
Србије Ивица Дачић, правник Милан

Антонијевић
Тренинг у оквиру

пројекта „Унапређење
дигиталних

репортерских вештина
студената новинарства

у Србији“

6. 11.
2021.

/ Организатор: пројекат „Унапређење
дигиталних репортерских вештина
студената новинарства у Србији“;

Учесници: студенти ФПН-а и Филозофског
факултета у Нишу, проф. др Александра

Крстић (ФПН)
Симулација рада

Народне скупштине
Републике Србије

24. 12.
2021.

Слушаоница
3

Организатор: Европски студентски форум
(ЕСФ); Учесници: студенти ФПН-а

Семинар Жене у
политици - родно

равноправне или не?

27. 12.
2021.

Слушаоница
1

Организатор: Центар за едукацију и
друштвену еманципацију младих;

Учесници: повереница за равноправност
Бранкица Јанковић, помоћница министра за

људска права и друштвени дијалог Нина
Митић, Гордана Гавриловић и Зорана

Димитријевић (Координационо тело за
родну равноправност у Србији), Ивана

Поповић (ПГ Српска напредна странка),
Дијана Радовић (ПГ Социјалистичка

партија Србије), Наташа Михаиловић Вацић
(ПГ Социјалдемократска партија Србије)
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Посете званичника

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор
Разговор

потпредседнице
Бундестага Клаудиа
Рот са студентима

Факултета политичких
наука

21. 10.
2021.

Слушаоница 1 Организатор: ФПН, Амбасада Савезне
Републике Немачке у Србији;

Учесници: потпредседнице Бундестага
Клаудиа Рот, проф. др Дарко Надић

(ФПН), амбасадор Њ. Е. г. Томас Шиб
(Амбасада Савезне Републике

Немачке у Србији)

Потписивање споразума о сарадњи

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор
Споразум о сарадњи

између Факултета
политичких наука и

Националне
асоцијације

наставника/ца
Грађанског васпитања

и сарадника/ца
(НАГВИС)

7. 4.
2021.

Зборница Учесници: проф. др Дарко Надић
(ФПН), председница НАГВИС-а

Мелита Ранђеловић, доц. др Никола
Бељинац (ФПН), руководилац Центра

за каријерни развој ФПН Пајазит
Помак, Татјана Матијаш (НАГВИС),
Тања Азањац Јањатовић (UNICEF)

Споразум о сарадњи
између Факултета

политичких наука и
Међународне мреже

помоћи IAN

12. 5.
2021.

Међународна
мрежа помоћи IAN

/

Споразум о сарадњи
између Факултета

политичких наука и
Министарства заштите

животне средине

13. 7.
2021.

/ Учесници: проф. др Дарко Надић
(ФПН), министарка Ирена Вујовић
(Министарство заштите животне

средине)

Меморандум о
разумевању између

Министарство
просвете, науке и

технолошког развоја,
Факултет политичких
наука Универзитета у

Београду и
Вестминстерске

фондације за
демократију у Србији

4. 10.
2021.

Министарство
просвете, науке и

технолошког
развоја

Учесници: министар Бранко Ружић
(Министарство просвете, науке и

технолошког развоја), проф. др Дарко
Надић (ФПН), директор

Вестминстерске фондације за
демократију у Србији за Западни

Балкан Емил Атанасовски

Протокол о сарадњи са
Министарством

спољних послова

7. 10.
2021.

Министарством
спољних послова

Учесници: проф. др Драган Р. Симић
(ФПН), министар спољних послова г.

Никола Селаковић (Министарство
спољних послова)

Споразум о сарадњи
између УБ-ФПН и

Факултета политичких
наука Московског

државног универзитета
Ломоносов

15. 10.
2021.

/ /
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11.6. Награде у 2021. години

 Награда „Др Предраг Симић“ (проглашење победника 19. 1. 2021, преко 
платформе Zoom, а уручење награда 26.1.2021, зборница)
Награђени: Јована Николић (прва награда), Душан Ристић (друга награда) и Лазар 
Суботић (трећа награда).

 Награда ,,Др Филип Брковић” (награда уручена 29.1.2021. у амфитеатру)
Награђена студенткиња Мина Радончић.

 Награда ,,Жика М. Јовановић” за теоријске радове о новинарству (Удружење 
новинара Србије - УНС, 23. 12. 2021).
Награђен: доц. др Марко Недељковић.

Председница Савета
проф. др Невенка Жегарац
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Факултет политичких наука
Универзитета у Београду
ул. Јове Илића 165
Београд
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ОПИС

Период Период Индекс %
I-XII 2020. I-XII 2021. (3:2) учешћа у дин.

2020 2021
0 1 2 3 4 5 6

I) ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

1. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ                 277.326.318,00            294.679.301,00 106,26 56,83 58,05

1.1. Министарство просвете науке и технолош. развоја                 277.326.318,00     294.679.301,00        106,26 56,83 58,05

1.1.1. Бруто зарада          191.236.452,00            200.339.380,00        104,76 39,19 39,47

1.1.2. Материјални трошкови              6.381.780,00                6.381.756,00        100,00 1,31 1,26

1.1.3.            74.795.660,00              75.275.285,00        100,64 15,33 14,83

1.1.4. Рефундација- докторске студије                 954.376,00                1.056.245,00        110,67 0,20 0,21

1.1.5. 0,00 407.640,00 0,00 0,00 0,08

1.1.6. Материјални трошкови стипендиста(4 стипендистe) 284.000,00 293.000,00 103,17 0,05 0,05

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

1.1.8. Подршка научним скуповима (2 научна скупа)                                -                     113.718,00        0,00 0,00 0,02

1.1.9. Пројекати Фонда за науку-Reclaim,Ctes,Mind, Nationals              3.674.050,00              10.812.277,00        294,29 0,75 2,13

2. Меморандумске ставке - рефундација породиљског боловања                           -          0,00 0,00 0,00

3-6. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ                 210.693.514,00            212.958.780,00 101,08 43,17 41,95

3.1+3.2+3.3 Школарина и испити                 176.683.876,00            171.122.979,00 96,85 36,20 33,71

3.1. Основне студије - школарине са испитима          126.110.511,00            120.250.234,00        95,35 25,84 23,69

3.2. Студије II и III степена            48.274.265,00              48.480.145,00        100,43 9,89 9,54

3.2.1. Мастер студије            30.643.656,00              29.962.467,00        97,78 6,28 5,90

3.2.2. Докторске студије            16.141.942,00              17.015.945,00        105,41 3,31 3,34

Редни
број

Научно-истраживачки пројекат Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја

Подршка издавачкој делатности-Journal of regional security,Communication 
and media
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3.2.3. Специјалистички програми за иновације знања              1.488.667,00                1.501.733,00        100,88 0,30 0,30

3.3. Припремна настава              2.299.100,00                2.392.600,00        104,07 0,47 0,48

4. Приходи од закупа простора                        337.459,00                   539.158,00 159,77 0,07 0,10

4.1. Клуб "Политиколог"                 239.724,00                   412.845,00        172,22 0,05 0,08

4.2. Кафе апарати "Маћи"                   48.000,00                     60.000,00        125,00 0,01 0,01

4.3. Закуп стана – Милошевић                   49.735,00                     66.313,00        133,33 0,01 0,01

                               -          

5. Остали сопствени приходи                   33.482.179,00              41.196.643,00 123,04 6,86 8,12

5.1. Пријава на конкурс прве год. основних студија              4.500.000,00                4.152.337,00        92,27 0,92 0,82

5.2. Пријава на конкурс последипломских студија              2.148.800,00                1.916.500,00        89,19 0,44 0,38

5.3. Универзитетски центар                 337.418,00                   318.227,00        94,31 0,07 0,06

5.4. Приход од осигурања студената                 160.600,00                   148.000,00        92,15 0,03 0,03

5.5. Рефундација штете од осигуравајуће куће                                -                  2.171.100,00        0,00 0,00 0,43

5.6. Приходи од пројеката            17.260.087,00              23.598.065,00        136,72 3,54 4,65

5.7.              4.399.994,00                4.740.639,00        107,74 0,90 0,93

5.8. Позитивна курсна разлика                     7.610,00                     99.275,00        1304,53 0,00 0,02

5.9. Продаја књига 232.170,00                           -          0 0,05 0,00

5.10. Административни трошкови уписа              4.435.500,00                4.052.500,00        91,36 0,91 0,80

6. Приходи од донација                 190.000,00        100.000,00 52,63 0,04 0,02

6.1. Донације  факултета                 190.000,00        100.000,00 52,63 0,04 0,02

I СВЕГА ПРИХОДИ (1-6)                 488.019.832,00            507.638.081,00 104,02 100,00 100,00

II ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА

Примања од продаје основних средст.

Примања од повраћаја пласмана средс.

Примања од повраћаја средстава

III НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (I+II)                 488.019.832,00            507.638.081,00 

Остали приходи – уверења, потврде,одбране радова, прод.рока, дупликат 
индекса. Испис
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7. Расходи запослених                 359.003.529,00            386.954.621,00 107,79 75,58 73,54

7.1. Бруто зарада са порезима и доприносима          352.469.631,00            375.179.872,00        106,44 74,21 71,31

7.2. Јубиларна награда 2019,2020 и половина 2021.                                -                  2.971.469,00        0,00 0,00 0,56

7.3. Превоз за запослене              6.012.791,00                5.950.204,00        98,96 1,26 1,13

7.4. Отпремнина за пензију(6запослених)                 376.107,00                2.553.076,00        678,82 0,08 0,48

7.5. Помоћ у случају смрти члана породице (3 запослена)                                -                     150.000,00        0,00 0,00 0,03

7.6. Награде студентима-награда Филип Брковић,Предраг Симић,                 145.000,00                   150.000,00        103,45 0,03 0,03

8 Стални трошкови                   15.179.871,00              19.570.335,00 128,92 3,18 3,72

8.1. Трошкови платног промета и банкарске услуге                 513.786,00                   636.847,00        123,95 0,11 0,12

8.2. Енергетске услуге - грејање              9.878.169,00              13.826.808,00        139,97 2,08 2,63

8.3. Енергетске услуге - струја              2.174.494,00                2.369.769,00        108,98 0,45 0,45

8.4. Комуналне услуге  - водовод и канализација                 240.601,00                     96.554,00        40,13 0,05 0,02

8.5.                   83.088,00                     93.820,00        112,92 0,02 0,02

8.6. Комуналне услуге  - градска чистоћа                 808.130,00                1.200.103,00        148,50 0,17 0,23

8.7. Услуге комуникација - телефон                 789.592,00                   652.447,00        82,63 0,17 0,12

8.8. Услуге комуникација - пошта                 248.641,00                   275.763,00        110,91 0,06 0,05

8.9. Трошкови осигурања студената                 263.000,00                   398.854,00        151,66 0,05 0,08

8.10. Трошкови закупа - Закуп аутомобила (пројекат Peacefull)                 180.370,00                     19.370,00        10,74 0,03 0,00

9. Трошкови путовања                        659.501,00                1.595.493,00 241,92 0,14 0,30

9.1. Трошкови превоза у земљи                   53.517,00                   103.604,00        193,59 0,02 0,02

9.2. Трошкови превоза у иностранству                 241.121,00                   143.227,00        59,40 0,05 0,03

9.3. Смештај у земљи                 126.145,00                   149.774,00        118,73 0,02 0,03

9.4. Смештај у иностранству                                -                     440.480,00        0,00 0,00 0,09

9.5. Такси                 212.880,00                   257.219,00        120,83 0,04 0,04

Комуналне услуге  - накнаде за испуштену воду и коришћ.водног 
добра,одгушење и испирање канализације,сливника, шахтова
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9.6. Трошкови дневница у земљи и иностранству                   25.838,00                   501.189,00        1.939,69 0,01 0,09

10. Услуге по уговору                   88.251.896,00            102.198.440,00 115,80 18,59 19,42

10.1. Компјутерске услуге и информациони системи                     1.045.584,00                2.907.726,00 278,10 0,22 0,56

10.1.1. ФИС - одржавање информационог система за Студентску службу                 486.000,00                   680.400,00        140,00 0,10 0,13

10.1.2. Пантеон и Синус - одржавање информационог система за рачуноводство                 559.584,00                   577.728,00        103,24 0,12 0,11

10.1.3. Компјутерске лиценце и софтвери (антивирус,, плагијати, мејл)         1.649.598,00        0,00 0,00 0,32

10.2. Услуге усавршавања запослених                 604.506,00                       1.757.401,00 290,72 0,13 0,33

10.2.1. Котизација за учешће професора на конференцијама и скуповима                 101.988,00                   390.436,00        382,83 0,04 0,08

10.2.2. Котизација за студенате                 388.750,00                   549.314,00        141,30 0,07 0,10

10.2.3. Чланарине у међународним удружењима (ЕЦРЕА, ЕЦПР , ЕЈТА)                 113.768,00                   485.851,00        427,05 0,02 0,09

10.2.4. Промоција уписа-котизација на сајмовима и посета школама                                -                     304.000,00        0,00 0,00 0,05

10.2.5. Усавршавање запослених-курс из фотографије 0,00              27.800,00        0 0,00 0,01

10.3. Услуге информисања              1.574.500,00                          457.232,00 29,04 0,33 0,08

10.3.1.                 201.589,00                     71.058,00        35,25 0,04 0,02

10.3.2. Израда и одржавање интернет презентација НИЦ-а и пројеката 1.372.911,00            386.174,00        28,13 0,29 0,06

10.4. Стручне услуге - ауторски хонорар                   57.893.100,00              50.430.145,00 87,11 12,19 9,58

10.4.1.            33.204.230,00              36.296.065,00        109,31 6,99 6,90

10.4.2. Средства из осталих пројеката ФПН – по плану пројеката            17.801.458,00                7.724.059,00        43,39 3,75 1,46

10.4.3. Средства из мастер и док студија (за оне који нису запос.на ФПН)              2.488.931,00                2.662.035,00        106,95 0,52 0,51

10.4.4.              3.222.987,00                1.739.633,00        53,97 0,68 0,32

10.4.5. Пи ар тим, Издавање годишњака, израда сајта ФПН Студент              1.175.494,00                2.008.353,00        170,85 0,25 0,39

10.5. Стручне услуге - уговор о делу            12.231.644,00              14.279.442,00        116,74 2,58 2,72

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

Научноистраживачки пројекат - Министарсво просвете, науке и 
технолошког развоја РС и Фонда за науку

Комисије, испити, менторства , стручна пракса(за оне који нису запосл.на 
ФПН)
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10.5.1. Професори по уговору о ангажовању              4.002.654,00                4.894.357,00        122,27 0,85 0,93

10.5.2. Уговори о делу по основу пројеката            494.405,00        0,00 0,00 0,10

10.5.3.              7.992.574,00                8.508.139,00        106,45 1,68 1,61

10.5.4. ПДВ-за исплате предавачима из иностранства                 236.416,00                   382.541,00        161,80 0,05 0,08

10.6. Репрезентација              1.503.054,00                1.880.640,00        125,12 0,32 0,36

10.6.1. Трошкови репрез. из пројеката                 361.017,00                   209.364,00        57,99 0,08 0,04

10.6.2. Трошкови репрезент. из сопс. Средстава              1.142.037,00                1.656.276,00        145,03 0,24 0,31

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

10.6.4. Поклони              15.000,00        0,01

10.7. Услуге штампе                        737.354,00         3.058.120,00        414,74 0,16 0,57

10.7.1. Штампа књига, часописа и друг. материјала                 737.354,00                3.058.120,00        414,74 0,16 0,57

10.9. Остале опште услуге образовања, спорта и слично            12.662.154,00                     27.427.734,00 216,61 2,67 5,22

10.9.1. Адвокатске услуге                                -                            119.777,00 0,00 0,00 0,03

10.9.2.              4.644.940,00                6.067.257,00        130,62 0,97 1,16

10.9.3. Претплата на архиву медијске документације "Ебарт"                 141.085,00                   197.525,00        140,00 0,03 0,03

10.9.4. Дератизација и дезинсекција                   72.000,00                     72.000,00        100,00 0,02 0,02

10.9.5. ЦИП-записи                     4.800,00                       9.400,00        195,84 0,00 0,01

10.9.6. Контрола противпожарних апарата                 110.586,00                     99.276,00        89,77 0,03 0,02

10.9.7.                   81.747,00                   151.179,00        184,94 0,02 0,03

10.9.8. Чланарина за рад у COBBIS систему Народне библиотеке Србије                 399.602,00                   336.443,00        84,19 0,08 0,06

10.9.9.              1.261.963,00                   766.800,00        60,76 0,27 0,13

10.9.10. Акредитација                                -          8.984.000,00 0,00 0,00 1,70

10.9.11. Ревизија за пројекат OSCE 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,01

10.9.12. Предплата на електронску базу података Wolters Kluwer                 162.840,00                   162.816,00        99,99 0,03 0,03

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

Учешће у финансирању заједничких послова УБ и Универз.центра, 
издавање диплома, део школарине за  основне мастер и докторске студије 
(1.500,00 дин. по студенту) ,избор у звање,чланарина Универзиету

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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10.9.13. Повраћаји студентима              1.357.743,00                1.053.632,00        77,60 0,29 0,20

10.9.14. Организовање послова безбедности на раду 188.880,00            129.600,00        68,61 0,04 0,03

10.9.15. Збрињавање рециклираних тонера 0,00              26.304,00        0,00 0,00 0,01

10.9.16. Пренос средстава партнерима Мигрец пројекта 0,00 5.933.105,00 0,00 0,00 1,13

10.9.17. Праћење медија и анализа медијских објава 180.000,00            165.600,00        92,00 0,04 0,04

10.9.18. Услуге транскрипта-прој. Reclaim              97.328,00        0,00 0,00 0,02

10.9.19. Теренско истраживање српско-америчких односа            820.000,00        0,00 0,00 0,15

10.9.20. Предплата на електронску базу података Оxford University Pres 99.220,00            100.862,00        101,65 0,02 0,02

10.9.21. Предплата за образовну платформу-ЗООМ 532.986,00            948.272,00        177,91 0,11 0,17

10.9.22. Пренос средства са рачуна пројекта-Reclaim 140.000,00            869.526,00        621,09 0,03 0,16

10.9.23. Oмладинска задруга 54.288,00              36.925,00        68,01 0,01 0,01

10.9.24. Фотокопирање 43.662,00              39.795,00        91,14 0,01 0,01

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

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

10.9.27. Рдионица дигитлних комптенција              14.400,00        0,00 0,00 0,01

10.9.28. Републички хидрометеоролошки завод                2.293,00        0,00 0,00 0,00

10.9.29.            198.619,00        0,00 0,00 0,03

11. Специјализоване услуге                                -                     731.574,00        0,00 0,00 0,13

11.1. Котизација - учешће спортских екипа студената ФПН-а на такмич.                                -                     731.574,00        0,00 0,00 0,13

11.2. Услуге културе-Ангажовање хора при додели диплома                                -                                    -          

0,00

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

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

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

13. Одржавање, текуће поправке зграде и основних средстава              2.470.825,00                       2.459.429,00 99,54 0,52 0,47

13.1. Одржавање зграде и објеката                 841.717,00                       1.070.800,00 127,22 0,18 0,21

13.1.1. Материјал за молерске радове                   36.533,00                   121.122,00        331,54 0,01 0,03

13.1.2. Замена венецијанера                     4.080,00        0,00 0,00 0,00 0,00

Услуге лектуре, коректуре за пројекат Reclaim и 140. Год. америчко-
српских односа
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13.1.3. Одржавање лифта                   91.080,00                     75.600,00        83,00 0,02 0,02

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

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

13.1.6. Замена ламината                   36.409,00                                  -          0,00 0,01 0,00

13.1.7. Испитивање цевовода на пробни притисак                                -                                    -          0,00 0,00 0,00

13.1.8.                 403.345,00                   874.078,00        216,71 0,09 0,16

13.2. Одржавање опреме и основних средстава              1.629.108,00                1.388.629,00        85,24 0,35 0,26

13.2.1.                   79.800,00        409.652,00 513,34 0,02 0,08

13.2.2.. Резервни делови за рачунаре              1.151.298,00                   213.461,00        18,54 0,25 0,04

13.2.3.                 265.380,00                   504.510,00        190,11 0,06 0,09

13.2.4. Сервисирање, поправка и одржавање телефонске централе                 132.630,00                     84.652,00        63,83 0,02 0,02

13.2.5. Годишњи сервис агрегата за струју                                -          50.388,00 0,00 0,00 0,01

13.2.6. Делови за електронску опрему-за миксету и камеру            104.663,00        0,02
13.2.7. Поправка система за дојаву пожара              21.303,00        0,01

14. Материјал              4.690.787,00                       3.546.549,00 75,61 0,99 0,67

14.1. Административни-канцеларијски материјал (папир, тонер, фасцикле...)              2.315.498,00                1.163.472,00        50,25 0,48 0,23

14.2.                 376.130,00                   458.579,00        121,92 0,07 0,08

14.3.                 669.987,00                   690.800,00        103,11 0,15 0,13

14.4.                 653.125,00                   671.208,00        102,77 0,14 0,13

14.5.                 676.047,00                   562.490,00        83,20 0,15 0,10

                          -          

                          -          

                          -          

Материјал за одржавање расвете,лед сијалице, плафоњере, одржавање 
тоалета и  електро-инсталација, браварије 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 ( Образовни 
информатор, Цекос-Ин, Параграф Цо., Службени гласник.)

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

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

Материјал за посебне намене - алат за ситније поправке у објекту, израда  
кључева, печата, даљинских управљача за капију, футроле и постоља за 
лап топ рачунаре и остали потрошни материјал
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                          -          

                          -          

15. Пратећи трошкови задужења                        124.423,00                     35.927,00 28,87 0,03 0,01

15.1. Негативне курсне разлике                 104.791,00                     20.896,00        19,94 0,03 0,01

15.2. Казнени пенали - камата, казне                   19.632,00                     15.031,00        76,56 0,00 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                          31.750,00              58.390,00        183,91 0,01 0,02

17.1. Порез на добит                           -          

17.2. Порез на имовину - донације у новцу                                -                       28.252,00        0,00 0,00 0,01

17.3. Судске таксе                   31.750,00                     30.138,00        94,92 0,01 0,01

                               -          

IV                                   7-17                 470.412.582,00            517.150.758,00 109,94 99,04 98,28

V Издаци за набавку основних средстава и инвестиције                     4.528.619,00         9.006.656,00        198,88 0,96 1,72

 18.1.  Издаци за набавку основних средстава              3.028.619,00                6.698.224,00        221,16 0,64 1,28

 18.1.1.              2.655.559,00                2.888.904,00        108,79 0,56 0,55

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

 18.1.3.                 144.580,00                2.960.910,00         2047,94 0,03 0,56

 18.1.4.            498.000,00                     -          0,00 0,10

 18.1.5. 350.410,00              -          0,07

             -          

 18.2.  Издаци за капитално одржавање зграде              1.500.000,00                2.203.390,00        146,89 0,32 0,42

 Рачунарска опрема(рачунари,штампачи, монитори из средстава        
ДМТ-2 ,пројекта Министарства просвете ,Фонда за науку и пројекта 
амбасаде САД) 

 Електронска опрема ( миксета , звучне кутије, камере за опремање ТВ 
студија из пројекта амбасаде САД) 

 Метални архивски ормани (20 ком. из средстава ДМТ-2 пројекта 
министарства) 

 Немоторизовани алати-(косачица, хилти бушилица, алат за замрзавање 
цеви) 
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 18.2.1.                                -          2.203.390,00  0,00 0,00 0,42

 18.2.2.  Уређење слободних зелених површина ФПН-Градско зеленило              1.500.000,00        0,00  0,00 0,32 0,00

                               -          

 18.3.  Нематеријална имовина                                -                     105.042,00        0,00 0,00 0,02

 18.3.1.  Kњиге у бибклиотеци                                -                     105.042,00        0,00 0,00 0,02

                          -                       -          

 VI  Новчани одлив (IV+V)          474.941.201,00            526.157.414,00        110,78 100,00 100,00

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

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

VIII Мањак прихода - дефицит (VI-I)       18.519.333,00        

IX Кориговани дефицит из вишка прихода од ранијих година  - 

X Кориговани дефицит за примања од продаје основних средстава

XI Кориговани суфицит за одлив за набавку основних средстава                           -          

XII УКУПАН СУФИЦИТ (VII-XI)            13.078.631,00        

XIII УКУПАН ДЕФИЦИТ (VIII-IX) 0       18.519.333,00        

XIV Део вишка прихода опрдељен за наредну годину

XV Нераспоређени вишак за преношење у наредну годину

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


