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1. ОПШТИ ПОДАЦИ, ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

Факултет  политичких  наука  (у  наставку  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,  основних  струковних  студија,  специјалистичких  струковних  студија,  мастер
струковних студија, кратких програма студија и образовања током читавног живота.

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

 основне академске студије,
 мастер академске студије, 
 специјалистичке академске студије,
 докторске академске студије,
 основне струковне студије,
 специјалистичке струковне студије,
 остало образовање,
 помоћне образовне делатности.

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

Факултет ће, на основу споразума са другим високошколским установама, односно
вискошколским  јединицама,  учествовати  у  организацији  и  извођењу
мултидисциплинарних,  односно  интердисциплинарних  студија,  студија  за  стицање
заједничке  дипломе  и  научноистраживачке  делатности.  Факултет  закључењем  уговора,
односно  пословног  аранжмана  са  домаћом  високошколском  установом  изван  састава
Универзитета неће нарушити интерес Универзитета, односно високошколске јединице у
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њеном саставу.  Факултет  ће  са  одговарајућим  правним  лицима  (наставним  базама
Факултета) склапати споразуме ради  извођења  практичне наставе.

2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:
 петнаест представника Факултета и то: тринаест (13) представника које бира 

Наставно-научно веће Факултета и два (2) представника које бирају остали 
запослени,

 четири представника Студентског парламента Факултета,
 осам представника оснивача.

Мандат чланова Савета Факултета траје 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. 

Савет Факултета: 
 доноси Статут Факултета,
 бира и разрешава декана Факултета,
 доноси финансијски план Факултета,
 усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета,
 усваја план коришћења средстава за инвестиције,
 даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета,
 даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
 доноси одлуку о висини школарине,
 доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица,
 подноси оснивачу извештај о пословању, најмање једном годишње,
 бира председника и заменика председника Савета Факултета,
 обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета. 

3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ

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

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

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

Факултета,
 спроводи одлуке Наставно-научног већа и Савета Факултета,
 предлаже пословну политику и мере за њено спровођење,
 предлаже Наставно-научном већу финансијски план Факултета,
 наредбодавац је за извршење финансијског плана,
 закључује уговоре у име Факултета,
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 предузима све правне радње у име и за рачун Факултета у вредности до износа
утврђеног у Закону о буџету за јавне набавке мале вредности, а у вредности преко
тог износа уз сагласност Савета Факултета,

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

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

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

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

декански колегијум у који улазе и шефови већа одељења.

Декан: 
проф. др Драган Р. Симић

Продекани: 
проф. др Наталија Перишић, продекан за студије првог степена високог 
образовања,
проф.  др  Дарко  Надић,  продекан  за  студије  другог  и  трећег  степена  високог  
образовања,
проф. др Немања Џуверовић, продекан за научноистраживачку делатност,
проф. др Марко Симендић, продекан за развој.

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 
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Организационе јединице Факултета су: 
 наставно-научна јединица,
 стручна служба.

Наставно-научна јединица 

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

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

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

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

У  оквиру  наставно-научне  организационе  јединице  организују  се
научноистраживачки  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  који  су  од
заједничког интереса за обављање делатности Факултета.

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

образовања,
 Служба за финансијске и рачуноводствене послове,
 Служба библиотеке,
 Рачунарски центар.

5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

Стручни органи Факултета су:
 Наставно-научно веће Факултета, 
 Изборно веће Факултета,
 Веће за студије II и III степена,
 Одељења,
 Катедре.

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

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 запослен је 101 наставник и сарадник, од чега двоје

са 70% радног времена и један са 30% радног времена. 
По звањима:

 38 редовних професора,
 18 ванредних професора,
 29 доцента,
 11 асистената,
 2 наставника страног језика, 
 3 сарадника у високом образовању.

У складу са позивом талентованим младим истраживачима-студентима докторских
академских  студија,  за  учешће  на  научно-истраживачким  пројектима  Министартсва
просвете  Републике  Србије  на  Факултету  су  ангажована  2  научна  сарадника,  10
истраживача-сарадника и 7 истраживача-приправника. 

На основу члана 78, 79. став 1. тачка 4. и става 2. и 102. Закона о раду мирује радни
однос за двоје запослених из наставно-научне јединице.

На основу члана 192. Закона о раду и члана 64, а у вези са чланом 91. Закона о
високом  образовању  двојица  наставника  из  наставно-научне  јединице  у  школској
2022/2023. години користе плаћено одсуство.  
На основу члана 78. и члана 192. Закона о раду и члана 64. став 1. и чл. 92. Закона о 
високом образовању одобрeно је неплаћено одсуство једном запосленом из наставно-
научне јединице.  

На основу одлуке Сената Универзитета у Београду и одлука Наставно-научног већа 
УБ-ФПН из 2021. године, продужен радни однос и у школској 2022/2023. години имају 
професори: а) др Мира Лакићевић,б) др Драган Симеуновић,в) др Слободан Самарџић, г) 
др Зоран Стојиљковић.Због одласка у пензију, радни однос на ФПН престао је редовној 
професорки др Ани Чекеревац и наставници страног језика Драгани Филиповић 
(30.09.2022.г.), те редовној професорки др Сњежани Миливојевић (15.03.2022.г.), на лични
захтев.  

У Стручној служби (ненаставно особље), запослено је укупно 46 радника, 43 
радника на неодређено и 3 радника на одређено време (6 месеци до две године).

Остваривање родне равноправности
На Факултету политичких наука запослено је близу 60% жена и око 40% мушкараца

у стручним службама, односно око 40% жена и скоро 60% мушкараца у наставно-научној 
организационој јединици. Просечна старост мушкараца у стручним службама је 46 
година, док је просечна старост жена 52 године. У наставно-научној организационој 
јединици просечна старост мушкараца је 45 година, док просечна старост жена износи 44 
године. Факултет је усагласио опште акте са Законом о родној равноправности, именовао 
је повереника за родну равноправност, проф. др Марка Симендића. Факултет је започео 
процедуре за доношење Плана управљања ризицима од повреде принципа родне 
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равноправности и именовао проф. др Марка Симендића, продекана за развој Факултета, 
као лице које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и 
извештавањем о спровођењу Плана.

7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Студије на Факултету

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

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

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

Мастер академске  студије  трају  једну  годину  и  њиховим  завршетком  стиче  се
најмање 60 ЕСПБ, а постоје и међународне мастер академске студије које трају две године
и њиховим завршетком стиче се најмање 120 ЕСПБ.

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

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

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

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

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

Основне  академске  студије  трају  четири  године  и  одвијају  се  у  оквиру  четири
одељења:

1. Политиколошко одељење
2. Одељење за међународне студије
3. Одељење за новинарство и комуникологију
4. Одељење за социјалну политику и социјални рад.
Настава се одвија кроз општеобразовне курсеве (заједничке предмете за сва четири

одељења)  и  посебне  одељенске  и  изборне  предмете,  којима  се  обезбеђује  јасно
профилисање посебних струка. Поред тога, студенти имају могућност да бирају један од
три светска језика (енглески, немачки и француски), који ће изучавати у току. 
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7.1. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ

Током 2021. године ФПН је приступио процесу акредитације студијских програма
на свим нивоима студија. У складу с тим, Националном акредитационом телу предата је
документација  за  поновну  акредитацију  (тзв.  реакредитација)  или  прву  акредитацију
следећих студијских програма:

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Политикологија
2. Социјална политика и социјални рад
3. Mеђународне студије 
4. Новинарство

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Студије политике (са 4 модула)
2. Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике
3. Политиколошке студије религије
4. Политички систем и привредни развој
5. Политичко насиље и држава
6. Заједнички  мастер  програм  регионалних  студија  Јогуисточне  Европе  (на

енглеском језику)
7. Међународне студије (са 6 модула)
8. Мир, безбедност и развој (на енглеском језику)
9. Новинарство
10. Комуникологија
11. Културологија
12. Политичка аналитика - партије, избори, демократија 
13. Еколошка политика
14. Студије рода 
15. Социјални рад
16. Социјална политика (са 2 модула)

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Политикологија
2. Међународне и европске студије
3. Социјална политика и социјални рад
4. Kултурологијa
5. Mедији и комуникације
6. Политиколошко-социолошка истраживања

Процес акредитације је завршен током 2022. године, тако да је од школске 2022/23
школске године започет упис студената у складу са новим студијским програмима.

7.2. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Факултет је добио Решење о акредитацији високошколске установе (број: 612-00-
00374//8/2021-3  од  17.  марта  2022.  године)  које  је  донела  Комисија  за  акредитацију  и
проверу квалитета Републике Србије.
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Факултет  је  добио  Дозволу  за  рад издату  од  Министарства  просвете,  науке  и
технолошког развоја Републике Србије: бр. 612-00-01979/14-04 од 07.10.2014. године, 612-
00-01066/2019-06 од 20.08.2019. године, 612-00-01754/2019-06 од 29.10.2019. године, 612-
00-00651/2021-06 од 06.05.2021. године.

Листа aкредитованих програма основних академских студија који се реализују
у високошколској институцији:

РБ Назив студијског 
програма 

Број студената које
уписујемо

Врста и ниво 
студија

Звање /
Диплома 

1 основне академске 
студије 
политикологије

100  
(од тога буџетски 35)

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
политиколог

2 основне академске 
међународне студије 

140
(од тога буџетски 35)

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
политиколог за
међународне

послове
3 основне академске 

студије новинарства
160

(од тога буџетски 50)
академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
новинар

4 основне академске 
студије социјалне 
политике и социјалног
рада

100
(од тога буџетски 30)

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
социјални радник

БРОЈ СТУДЕНАТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

Факултет  политичких  наука  у  Београду  ће у  прву  годину  основних  академских
студија у школској 2023/2024. години уписати 501 студента: 

 151 буџетских студената1 и
 350 самофинансирајућих студената.

У  новембру 2022.  године  на  Интернет  страници  УБ-ФПН  отворен   је  посебан
одељак  који  се  тиче  пријемног  испита  за  упис  на  ОАС  у  школској  2023/24.  години.
Активности које ће бити реализоване пре одржавања самог пријемног испита су:

 организовање два циклуса припремне наставе (фебруар-март и јун 2022. године),
 организовање  различитих  промотивних  активности  за  средњошколце  широм

Србије  (у сарадњи са Студентским парламентом и ПР тимом УБ-ФПН).

Пријемни  испит  садржи  30  питања  из  опште  информисаности  и  30  питања  из
једног  предмета  у  зависности  од  студијског  програма  на  који  се  кандидат  пријављује
(српски језик, историја, психологија или социологија). 

Како  се  од  октобра  2022.  године  изводе  новоакредитовани  студијски  програми,
извршено  је  њихово  ажурирање  у  складу  са  изменама  у  оквиру  реакредитације
(ажурирање је извршено у ФИС-у и на Интернет страници факултета). 

1 У јунском уписном року укупно 150 студената се уписује на буџет, а једно буџетско место је 
предодређено за најбоље пласираног студента у септембарском уписном року, у ком конкуришу 
кандидати који су школску 2022/23. завршили у иностранству.
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Такође, с обзиром на то да је служба за наставу и студентска питања првог степена
преузела  на  себе  области  студената  и  студијских  програма  у  оквиру  ЈИСП-а,  у  2022.
години ће се наставити са ажурирањем унетих података и уносом нових података који се
тичу измена у оквиру (ре)акредитације. 

У плану је и да се у првој половини 2023. године за запослене у студентској служби
првог степена организује додатна напредна обука за рад у ФИС-у у договору са ЕТФ-ом. 

7.3. СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

 На  нивоу  студија  другог  и  трећег  степена,  промишљеним  програмским
планирањем  излазимо  у  сусрет  различитим  професионалним,  стручним  и  научним
захтевима:

 новим смеровима пратимо савремене наставне програме и  неопходне  иновације
знања;

 програми прате друштвене и научне потребе, тежећи хармонизацији теоријског и
практичног знања;

 у  наставу  укључујемо  предаваче,  експерте  и  професоре  домаћих  и  иностраних
универзитета и релевантних институција.
Сви наши програми отворени су за студенте са других факултета. Интерактивна

настава, у амбијенту у коме доминира различитост знања и интересовања, пружа доследну
примену интердисциплинарности у приступу друштвеним феноменима који се изучавају. 

Факултет има три облика студија другог и трећег степена: 
1. једногодишње мастер студије (обима од 60 ЕСПБ),
2. двогодишње мастер студије (обима од 120 ЕСПБ),
3. трогодишње докторске студије (обима од 180 ЕСПБ).

У школској 2023/24. години Факултет политичких наука планира да у прву годину
студијских програма другог и трећег степена упише:

Студијски 
програм

Буџетски 
студенти

Самофинансирајући
студенти

У К У П Н О

Maстер академске 
студије

84 581 665

Листа  мастер  студијских  програма који  су  у  поступку  акредитације који  ће  се
реализовати од академске 2022/23 у високошколској институцији:

РБ Назив студијског програма Број
студената које

уписујемо

Врста и ниво 
студија

Звање/
Диплома 

1. мастер академске студије –
Студије политке
(четири модула)

100
академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

2. мастер академске студије –
Јавна управа, локална

самоуправа и јавне политике
25

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

3. мастер академске студије - академске/други мастер
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Политиколошке студије
религије

25 степен високог 
образовања

политиколог 

4. мастер академске студије –
Политички систем и привредни

развој
25

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

5. мастер академске студије –
Политичко насиље и држава 25

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

6. мастер академске студије –
Заједнички мастер програм

регионалних студија
Југоисточне Европе (на

енглеском језику)

25
академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

7. мастер академске студије –
Међународне студије

(са 6 модула)
150

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

за
међународне

послове
8. мастер академске студије -

Комуникологија 25
академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
комуниколог

9. мастер академске студије -
Културологија 25

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
културолог

10. мастер академске студије 
- Студије рода 25

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

11. мастер академске студије -
Новинарство 25

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
новинар

12. мастер академске студије -
Еколошка политика 25

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

13. мастер академске студије –
Социјални рад 40

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
социјални

радник
14. мастер академске студије

Социјална политика
(два модула)

50
академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

15. мастер академске студије Мир,
безбедност и развој (на

енглеском језику)
50

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

за
међународне

послове
16. мастер академске студије –

Политичка аналитика - партије,
избори и демократија

25
академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

Мастер   академске  студије трају  једну  годину  (два  семестра)  и  њиховим
завршетком се  стиче  најмање 60 ЕСПБ,  када  је  на  основним студијама остварено 240
ЕСПБ.
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Заједнички  мастер  програм  регионалних  студија  Југоисточне  Европе траје  две
године  (120  ЕСПБ),  и  на  њих  се  могу  уписати  кандидати  са  дипломом  трогодишњих
основних академских студија  (180 ЕСПБ). Оне се у потпуности одвијају  на  енглеском
језику.
Листа  aкредитованих  докторских  студијских  програма  који  се  реализују  у
високошколској институцији:

Р.Б. Назив студијског програма Образовно 
поље

Врста и ниво 
студија

Звање/ 
Диплома 

1. докторске академске студије 
политикологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука -
политичке науке

2. докторске академске студије -
међународне и европске 
студије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука -
политичке науке

3. докторске академске студије -
социјална политика и 
социјални рад

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука -
политичке науке

4. докторске академске студије 
– медији и комуникација

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука -
комуникологија

5. докторске академске студије -
културологија 

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука -
културолошке науке

6. докторске академске студије -
политиколошко социолошка 
истраживања

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука -
политичке науке

7.4. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМИ ИНОВАЦИЈА ЗНАЊА

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

На  Факултету  се  до  сада  реализовало  11  специјалистичких  програма  иновација
знања:

1. Специјалистички програм иновације знања „Политиколошке студије религије“,
2. Специјалистички програм иновације знања „Верске заједнице у Србији“,
3. Специјалистички програм иновације знања „Тероризам и организовани криминал“,
4. Специјалистички програм иновације знања „Рехабилитација“,
5. Специјалистички програм иновације знања „Социотерапија“,
6. Специјалистички програм иновације знања „Увод у медијацију“,
7. Специјалистички програм „Породична медијација“,
8. Специјалистички програм „Медијација у случајевима мобинга“,
9. Специјалистички програм иновације знања „Обука за рад на пословима европске

интеграције“,
10. Специјалистички  програм  иновације  знања  „Квантитативна  истраживања

социјалних и политичких ставова, вредности и понашања“, 
11. Специјалистички програм иновације знања „Антикоруптивне вештине“. 
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Постоји  интересовање  за  развој  програма  са  новим  темама.  Тако  је  за  летњи
семестар  2023/24.  године  планирана  реализација  специјалистичког  програма  „Заштита
деце у миграцијама“, чији је програм у 2022. години усвојен од стране ННВ УБ-ФПН. 

У 2023. години је планирано: 
 порадити на промоцији постојеће понуде програма иновација знања и осмислити

нове  специјалистичке  програме  у  складу  са  потребама  на  тржишту  рада  и
постојећим ресурсима Факултета, а у партнерству са релевантним институцијама; 

 размотрити  могућности  за  акредитацију  специјалистичких  програма  код
релевантних  институција  како  би  неки  од  ових  програма  добили  статус  обука
стручног  усавршавања  запослених  у  јавном  сектору  (Завод  за  унапређивање
образовања и васпитања, Национална академија за јавну управу, Републички завод
за социјалну заштиту, итд.); 

 припремити Правилник о стандардима и реализацији специјалистичких програма
иновација знања на Факултету и све програме иновација знања (постојеће и будуће)
стандардизовати у складу са Правилником.

7.5. УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

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

Студенти  уче  један  од  три страна  језика:  енглески,  француски  и  немачки,  у
зависности од тога који су језик учили у средњој, односно у основној школи. Почетни
ниво језичке компетенције студената који на  Факултету настављају учење страног језика
јесте ниво 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.

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

Студенти  Факултета  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. 

Наставу енглеског језика изводе др Гордана Залад, Бошко Француски и Светлана
Велимирац.  Наставу  француског  језика  изводе  хонорарни  наставници  др  Саша
Марјановић и др Љубица Ђурић. Наставу немачког језика држи хонорарна наставница др
Оливера Дурбаба.

У оквиру рада Центра за руске студије, студенти могу да слушају и курс руског
језика.

Студенти Заједничког мастер програма регионалних студија Југоисточне Европе (на
енглеском језику) могу да као изборни предмет да похађају Српски језик за странце. 
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7.6. РАЗМЕНА СТУДЕНАТА  

Последњих година знатно се повећао број  студената Факултета који учествују у
програмима размене са другим универзитетима, али и број страних студената који период
мобилности желе да проведу на Факултету  (у 2022. години број одлазећих и долазећих
студената је по први пут готово изјeдначен – 15 одлазећих наспрам 17 долазећих, нарочито
што је први пут број гостујућих студената већи од броја ФПН студената који одлазе на
размену).  Међутим,  промена  статуса  Републике  Србије  у  земљу кандидата  у  значајној
мери је  смањила  како  број  расположиве  мобилности,  тако  и  средства  за  мобилност  у
оквиру  програма  Ерасмус  плус  за  све  одлазеће  мобилности.  Међутим,  без  обзира  на
смањена средства која су на располагању, важно је и даље подстицати и подржати све
студенте Факултета који желе да стекну неко међународно искуство.

Aктивности у циљу подстицања мобилности студената ФПН планиране за 2023.
годину би биле: 

 мобилност студената се реализује по јасној процедури преноса бодова на нивоу
Универзитета  у  Београду  (постојећи  Правилник  о  мобилности),  али  је  корисно
спецификовати алатке како би се постојећа процедура унапредила кроз доношење
Правилника о мобилности и преносу бодова домаћих и гостујућих студената УБ-
ФПН;

 промоцију мобилности кроз организовање презентација искустава студената ФПН
који  су  били на  размени,  као  и  укључивање гостујућих  студената  у  студентски
живот на ФПН-у;   

 константно допуњавање постојеће „корпе“ курсева за стране студенте на енглеском
језику (у школској 2022/23. години започео је са реализацијом програм МАС Мир,
безбедност, развој, на коме се настава изводи на енглеском језику, а реакредитован
је и Заједнички мастер програм регионалних студија Југоисточне Европе);

 подстицање успостављања програма размене између сродних факултета у региону
и шире кроз уговоре о билатерарној сарадњи и free mover оквир за мобилност; 

 такође,  припремљен  је  формални  оквир  за  реализацију  мобилности  у  оквиру
студентске праксе на нивоу универзитета, те је у плану веће ангажовање ФПН у
отварању могућности одлазака студената на праксу. 

Обављено  је  ажурирање  дела  странице  сајта  Факултета
(https://www.fpn.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja) која се односи на међународну сарадњу и
мобилност  на  српском  језику,  те  ће  у  2023.  години  ова  област  рада  факултета  бити
представљена на комплетнији и модернији начин. 
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7.7. КАЛЕНДАР НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

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

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

Законом је прописано да ''ако један од датума када се празнују наведени државни

празници падне у недељу, не ради се првог наредног радног дана.''

Верски празници у Републици Србији који се обележавају нерадно су: 
 Први дан Божића – 7. јануар, 
 Васкршњи празници – почев од Великог петка закључно са другим даном
Васкрса. 

Поред наведених празника,  запослени имају право да не раде у дане одређених
верских празника, и то: Православци – на први дан крсне славе, Католици и припадници
других  хришћанских  верских  заједница  –  на  први  дан  Божића  и  у  дане  Ускршњих
празника  почев  од  Великог  петка  закључно  са  другим  даном  Ускрса,  према  њиховом
календару, Припадници исламске заједнице – на први дан Рамазанског бајрама и први дан
Курбанског бајрама, Припадници јеврејске заједнице – на први дан Јом Кипура. 
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8. ПЛАН И ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

На  Факултету  политичких  наука  се  обавља  научноистраживачки  рад  у  циљу
подизања  академске  и  научне  изврсности  у  области  политичких  наука  и  њој  сродних
дисциплина, као и ради укључивања Факултета у савремене европске и светске академске
токове.  Поред  тога,  Факултет  тежи  да  својом  научном  и  истраживачком  делатношћу
помогне усавршавању научног подмлатка и увођењу студената, пре свега докторанада, у
научноистраживачки рад.

Факултет је  акредитован за  обављање научно-истраживачке делатности  Одлуком
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број: 660-01-000016/34) од 17. маја
2022. године. 

Научноистраживачки рад у који су укључени професори, сарадници, истраживачи-
приправници,  истраживачи-сарадници  као  и  научни  сарадници  Факултета  политичких
наука, остварује се кроз:

 реализацију  научноистраживачког  рада  подржаног  од  стране  Министарства
просвете  Републике  Србије  и  Министарства  за  науку,  технолошки  развој  и
иновације Републике Србије;

 реализацију пројеката из различитих програма Фонда за науку Републике Србије,
 реализацију пројеката научноистраживачких центара Факултета,
 преузимањем  уговорних  обавеза  и  ангажманом  на  научноистраживачким

пројектима подржаним од стране међународних донатора и фондација,
 индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

8.1. Научноистраживачки пројекти

Истраживачице  и  истраживачи  Факултета  ће  током  2023.  године  наставити  да
реализују  своја  истраживања  која  су  подржана  од  стране  Министарства  просвете
Републике Србије  и Министарства  за науку,  технолошки развој  и иновације  Републике
Србије.

Поред тога, наставља се реализација на три пројекта за која су средства обезбеђена
од стране Фонда за науку Републике Србије на конкурсу ИДЕЈЕ за период од 2022. до
2024. године. Три наведена пројекта су:

1. National(s) -  National  Interests  of  the  Republic  of  Serbia:  from  Contestation  to
Legitimation (руководилац пројекта: проф. др Драган Ђукановић), 

2. MIND -  Monitoring  and  Indexing  Peace  and  Security  in  the  Western  Balkans
(руководилац пројекта: проф. др Немања Џуверовић),

3. CTES -  Cultural  Transfer  Europe-Serbia  from  the  19th  and  the  20th  century
(руководилац пројекта: проф. др Слободан Марковић).

Током 2022. године истраживачице и истраживачи Факултета политичких наука су
такође  поднели  предлоге  пројеката  у  оквиру  позива  на  конкурс  за  програме
ИДЕНТИТЕТИ и ПРИЗМА. У случају успешно завршеног процеса евалуације и избора на
наведеним конкурсима, Факултет ће започети реализацију пројеката током 2023. године.

Истовремено,  током  2023.  године  истраживачице  и  истраживачи  Факултета  ће
учествовати у реализацији барем три Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа пројекта:

1. MIGREC -  Migration,  Integration  and  Governance  Research  Centre  (руководилац
пројекта проф. др Наталија Перишић),
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2. Circle  U -  European  University  Alliance  (представници  Факултета  су  проф.  др
Немања Џуверовић и проф. др Филип Ејдус),

3. EMBRACE  -  Overcoming  obstacles  and  advancing  democracy  in  the  European
Neighbourhood (представници  Факултета  су  проф.  др  Небојша  Владисављевић,
проф. др Данијел Бокслер и проф. др Бојан Вранић).

Такође,  наставља  се  реализација  пројекта  стратешког  партнерства  у  оквиру
програма Еразмус+

 ReNewEurope -  On-Wheels  Summer School  for  Balkan/Central  and Eastern  Europe
Trans-Border  History  and  Politics  (руководилац  пројекта  доц.  др  Ивана  Радић
Милосављевић),

 LINK -  Learning and Innovation Network  (руководилац пројекта  проф. др Невенка
Жегарац),

 EUROPIA - On-Wheels summer school for the socio-cultural evolution of the EUropean
Values, Principles, Identity and Awareness (руководилац пројекта доц. др Ивана Радић
Милосављевић).

као и пројеката подржаних од стране Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији:
 University Partnership (руководилац пројекта проф. др Драган Р. Симић),
 Serbian Education Alliance (руководилац пројекта проф. др Драган Р. Симић).

Детаљније  информације  о  међународним  пројектима  могу  се  пронаћи  у  делу
посвећеном међународној сарадњи Факултета.

Научно-истраживачка  делатност  се  одвија  у  оквиру  следећих  научно-
истраживачких центара Факултета: 

1. Центар за демократију
2. Центар за медије и медијска истраживања
3. Центар за европске и међународно-правне студије
4. Центар за студије Сједињених Америчких Држава
5. Центар за студије рода и политике
6. Центар за студије Азије и Далеког истока
7. Центар за студије мира 
8. Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
9. Центар за еколошку политику и одрживи развој
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 британске студије 
17. Центар за руске студије
18. Центар за латиноамеричке студије
19. Центар за међународну безбедност
20. Центар  за  истраживање  миграција,  интеграције  и  управљање  миградионим

токовима 

Поред научноистраживачких пројеката и рада центара, Факултет ће и током 2023.
године наставити са издавањем или суиздавањем следећих научних часописа:
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 Journal of Regional Security (категорија за 2022. годину – М24),
 Communication and Media (категорија за 2022. годину – М24),
 Политичке перспективе (категорија за 2022. годину – М24),
 Годишњак Факултета политичких наука (категорија за 2022. годину – М51),
 Политички живот (категорија за 2022. годину – М51),
 Genero (категорија за 2022. годину – М52).

Циљ Факултета политичких наука је да се у следећих пет година барем један од
наведених часописа нађе на једној од релеватних цитатних листа у оквиру Мреже науке
(Web of Science). Први помаци по овом питању су већ урађени с обзиром да су уредници
часописа  Journal  of  Regional  Security поднели  захтев  за  стављање  часописа  на  листу
Emerging Sources Citation Index.

На  крају,  неопходно  је  истаћи  да  је  током  2022.  године  уведен  Репозиторијум
Факултета  политичких  наука и  да  је  део  запослених  прошао  обуку  за  руковођењем
Репозиторијумом.  Током  2023.  године  наставиће  се  обука  наставног  и  истраживачког
особља,  као  и  увођење  преосталих  објављених  научноистраживачких  резултата  у
Репозиторијум. На тај начин, Факултет и његови запослени спремно ће дочекати увођење
портала еНаука који је најављен за 2023. годину.
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8.2. План рада научно-истраживачких центара Факултета

У складу са Статутом Факултета и Правилником о научно-истраживачким центирма Факултета, научно-истраживачка делатност се
одвија и у оквиру Научно-истраживачких центара Факултета (НИЦ). 

Центар за медије и медијска истраживања

Редни 
број

Назив пројекта и опис активности Ангажоване истраживачице и 
истраживачи

Очекивани резултати на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1. Редовна продукција ТВ емисије „На 
линији“, ФПНТВ

Чланови редакције ФПНТВ, главна 
уредница проф. др Александра Крстић

Редовна производња 15-
минутне недељне Јутјуб 
емисије током оба семестра

Редовне активности 
редакције

2. Редовна продукција радијске емисије 
„Слушаоница 6“

Чланови редакције „Слушаонице 6“, 
уредница Александра Угринић, 
истраживачица

Редовна производња радио 
емисије 

Редовне активности 
редакције

3. Продукција кратких едукативних ТВ 
клипова у оквиру ФПНТВ Јутјуб канала

Чланови редакције ФПНТВ, главна 
уредница проф. др Александра Крстић

Серија видео клипова о 
медијима и новинарству

Редовне активности 
редакције

4. Продукција специјализоване ТВ емисије о 
мигрантима и избеглицама у Србији

Чланови ФПНТВ редакције, студенти 4. 
године новинарства, уредница проф. др 
Александра Крстић

30-минутна ТВ емисија Редовне активности 
редакције

5. Продукција пет истраживачких прича у 
оквиру пројекта „Будућност слободе 
информација у Србији“

Чланови ФПНТВ редакције, 
руководитељка проф. др Александра 
Крстић

Пет новинарских прича на 
актуелне теме које ће бити 
објављене 

Партнери Србија

6. Тродневни семинар на ФПН о значају и 
улози визуелног садржаја у извештавању о 
миграцијама

Универзитетски професори и 
професионални новинари из 
међународне заједнице и региона, 
студенти ФПН, студенти из Сарајева, 
Загреба и Подгорице, гости из НВО и 

Умрежавање студената ФПН са
студентима из држава у 
региону, повезивање студената 
са професионалним 
новинарима који извештавају о

ИОМ – Међународна 
организација за 
миграције, и ГММА 
(Global Media Migration 
Academy)
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других институција. Руководитељка 
пројекта и организаторка семинара 
проф. др Александра Крстић

миграцијама; идеје за сарадњу 
и израду новинарских прича 
које се фокусирају на визуелни
аспект миграција

7. Истраживање о перцепцијама нових 
технологија и вештачке интелигенције у 
медијима, образовању новинара и 
студената новинарства

Студенти докторских студија Медија и 
комуникације

Истраживачки извештај, 
зборник радова, скуп или 
трибина

Потенцијалнo: 
Министарство 
телекомуникација и 
информисања Републике 
Србије, Министарство 
просвете Републике 
Србије

Центар за студије рода и политике

Редни 
број

Назив пројекта и опис активности Ангажоване истраживачице и 
истраживачи

Очекивани резултати на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1
Генеро: часопис за феминистичку теорију и
студије културе (27/2023)

Са ФПН-а у уређивачком одбору 
учествују: проф. др Катарина 
Лончаревић, проф. др Марина Симић, 
проф. др Наталија Перишић, доц. др Ана
Милојевић. Учествују и спољни 
сарадници и сараднице који су у 
уређивачком одбору часописа.

Објављивање новог броја 
часописа Генеро

Факултет политичких 
наука и Реконструкција 
Женски фонд

2 Библиотека Центра за студије рода и 
политике

Спољна истраживачица: др Тања 
Игњатовић

Ново допуњено издање књиге 
Насиље према женама у 
интимном партнерском 
односу

Реконструкција Женски 
фонд

3
20 година постојања часописа Генеро

Научно-стручни савет Центра за студије 
рода и политике: проф. др Катарина 

Научна конференција поводом 
20 година постојања часописа 

Факултет политичких 
наука и аплицирано је за 
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Лончаревић, проф. др Марина Симић, 
доц. др Биљана Ђорђевић, доц. др 
Јелена Лончар, проф. др Душан 
Спасојевић, проф. др Наталија 
Перишић, проф. др Марко Симендић
и спољни сарадници и сараднице

Генеро, јединог часописа у 
Србији посвећеног 
феминистичкој теорији

средства код донатора

Центар за студије Азије и Далеког истока

Редни 
број

Назив пројекта и опис активности Ангажовани  истраживачи са ФПН Очекивани резултати на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1. Студентски семинар са колегама из 
Индонезије

Др Слободан Поповић Заједничко истраживање, 
разрада концепта

2 Студентски семинар са колегама из 
Индонезије

Слободан Поповић Текст

3. Професорски и студентски семинар са 
колегама из НР Кине

Слободан Поповић Текст, договори о заједничком 
мастер програму

4. Студентски семинар са колегама из 
Казахстана

Слободан Поповић Текст за тамошње медије

5. Представљање књиге проф. Митровић Слободан Поповић Популаризација Центра и 
ФПН међу студентима и у 
широј јавности

6. Представљање новог броја часописа 
Азијске свеске

Слободан Поповић Популаризација Центра и 
ФПН међу студентима и у 
широј јавности
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Центар за међународну безбедност

Редни 
број

Назив пројекта и опис активности Ангажоване истраживачице и 
истраживачи

Очекивани резултати на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1. MIND пројекат, година друга
WP1: Balkan Peace Index
WP3: Regional Security Initiatives
WP4: (De)Recognizeланови истраживачког 
пројекта који је подржао Фонд за науку 
Републиек Србије наставиће са 
активностима у оквиру три горенаведена 
радна пакета.

Филип Ејдус, Марко Ковачевић, Тијана 
Речевић и Милан Варда (ФПН). 

Током 2023. године 
истраживачи ће учествовати на
Годишњој конвенцији ISA 2023
у Монтреалу (март), а 
спроводиће теренско 
истраживање, анкетирати јавно
мњење и организовати 
радионице, те припремати 
предлоге практичне политике 
и базу података која садржи 
материјале за сајт пројекта. 

Пројекат за период 2022. 
до 2025. финансира 
Фонд за науку Републике
Србије.

2. Serious Games Lab је иницијатива коју је 
крајем 2022. године покренуо Центар за 
међуанродну безбедност, с циљем да 
истражи улогу игара и “гејмификације” као
средства у високом образовању, обуци и 
истраживању.  Овај “лаб” окупља 
истраживаче и наставнике који су такође 
посвећени играчи како би истражили како 
се постојеће друштвене игре могу 
прилагодити у сврхе образовања и 
истраживања у међународној политици и 
безбедности. У плану је да се повежемо са 
другим професионалцима у пољу високог 
образовања у Србији који су 
заинтересовани за озбиљне игре и 

Филип Ејдус, Марко Ковачевић, Милан 
Варда (ФПН), Ђорђе Кривокапић 
(ФОН), Растко Поповић (УНДП, 
самостални истраживач) 

Развијање друштених игара и 
њихова употреба у настави. 
Организовање семинара, 
радионица и цимулација. 
Сарадња са домаћим и 
међународним колегама. 

Пројекат је фиансиран 
самостално, а поједине 
активности биће 
спроведене у 
партнерству са 
Београдским центром за 
безбедносну, Државним 
универзитетом у Охају, 
Ohio State University, итд.
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“гејмификацију” образовања и 
истраживања. Поред тога, наш циљ је да 
изградимо капацитете за израду наших 
посебно осмишљених игара у сврху 
образовања, обуке и истраживања у оквиру
различитих дисциплина и сектора.  

3. Организација летње школе у сарадњи са 
Мисијом ОЕБС у Србији, стипендије за 
Мастер програм мир, безбедност и развој

Истраживачи Центра Очекује се наставак 
дугогодишње сарадње и 
подршке коју Мисија ОЕБС 
пружа Центру за међународну 
безбедност и спровођењу 
наставних програма које 
спроводе истраживачи Центра 
на Факултету политичких 
наука. 
У плану је организовање летње
школе за алумнисте мастер и 
докторског програмана ФПН, 
као и стипендирање полазника 
програма на мастер и 
докторским студија,а на ФПН. 
Евентуално ће бити 
организована нека гостујућа 
предавања и подршка 
издавању часописа  Journal of 
Regional Security

Подршка од стране 
Мисије ОЕБС у Србији

4. Подршка и менторство гостујућим 
истраживачима и стажистима у Центру за 
међународну безбедност

Подршку истраживачима пружиће 
Филип Ејдус, Марко Ковачевић и Тијана
Речевић

Већ неколико година Центар је 
био у прилици да позове или 
угости истраживаче из САД, 
Канаде, Уједињеног 
Краљевства. Током 2023. 

У склопу регуларних 
активности Центра, при 
чему гостујући 
истраживачи самостално 
финансирају трошкове 
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године планирамо да отворимо
конкурс за стажисте у Центру 
који ће бити ангажовани у 
истраживањима или 
уређивању часописа Journal of 
Regional Security.

свог боравка. 

5. Уређивање часописа Journal of Regional 
Security

Филип Ејдус, Марко Ковачевић, Немања
Џуверовић, Тијана Речевић, 

Сваке године, часопис 
објављује две свеске. Током 
2023. године се очекују 
специјални бројеви о 
екстремизму и рату у Украјини

Часопис се делимично 
финансира од 
Министарства просвете, 
науке и технолошког 
развоја а делом од 
Мисије ОЕБС у Србији

Центар за истраживање миграција, интеграције и управљање миграционим токовима (МИГРЕЦ)

Редни 
број

Назив пројекта и опис активности Ангажоване 
истраживачице и 
истраживачи

Очекивани резултати 
на пројекту (скупови, 
конференције, 
зборници, текстови...)

Извори финансирања 

1. Конкурисање за националне, билатералне и европске 
пројекта у оквиру отворених конкурса, на тему 
миграција и повезаних тема

Наталија Перишић
Данијела Павловић

Почетак реализације 
пројекта

2. Израда радова (policy papers) Наталија Перишић
Дејан Павловић
Данијела Павловић

Два policy brief-a Пројекат МИГРЕЦ

3. Конференција под називом „Migration in the Western 
Balkans – Re-Thinking Crisis Narrative“ 2. и 3. фебруара 
2023. године на Факултету политичких наука

Наталија Перишић
Данијела Павловић
Виолета Марковић
Дејан Павловић
Анита Бургунд Исаков

Међународна 
конференција

Пројекат МИГРЕЦ
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Александра Крстић
Стефан Сурлић
Јелена Бирманчевић

4. Организација радионица и семинара Наталија Перишић
Данијела Павловић

Три радионице Пројекат МИГРЕЦ

Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду

Редни 
број

Назив пројекта и опис активности Ангажоване истраживачице и 
истраживачи

Очекивани резултати 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,
Дејан Павловић, Александра Крстић, 
Маријана Матовић, Јелена Бирманчевић

Летња школа о квалитативним 
истраживањима; 
Посета истраживачким 
центрипа партнерских 
организација.

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

Истраживачка одсуства, 
креирање и спровођење Делфи
студије, Летња школа 
методологије у области 
подршке породицама

ЕУ

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

 Наталија Перишић, Данијела Павловић Конференција, wебинар ЕУ

4. Ерасмус + Learning and innovation network Невенка Жегарац, Наталија Перишић
Анита Бургунд Исаков, Виолета 

Kick off-први састанак, 
креирање приступа усмереног 

ЕУ
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Марковић на развој вештина у дигиталној
сфери социјалног рада

5. Наградни конкурси за најбољи мастер рад 
И најбољи рад из контекста хуманитарог 
рада

Анита Бургунд Исаков, Ана Чекеревац,
Александра Крстић, Драгана Штекел, 
Невенка Жегарац

Додела награда Књиге из Одељенских 
ресурса

Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике

Редни 
број

Назив пројекта и опис активности Ангажоване истраживачице и 
истраживачи

Очекивани резултати на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1. Дани јавних политика већи број истражива/ча/чица одржан семинар

2.
Сарадња са СКГО

проф. др Снежана Ђорђевић, доц. др 
Веран Станчетић, МА Александар 
Ковачевић

информације о актуелним 
дешавањима и потребама 
локалне самоуправе; сарадња 
на пројектним активностима; 
студенти на пракси у СКГО

3. Сарадња са Републичким секретаријатом за
јавне политике: студијска посета, 
могућности за праксу студената

проф. др Снежана Ђорђевић,  доц. др 
Веран Станчетић, МА Александар 
Ковачевић, МА Агатина Петровић

реализована студијска посета 
студената, студенти упућени на
праксу

4. Округли столови / разговори о објављеним 
радовима

проф. др Снежана Ђорђевић, проф. др 
Деајн Миленковић, доц. др Веран 
Станчетић, МА Александар Ковачевић, 
МА Агатина Петровић и остали чланови

одржана два семинара на тему 
подстакнуту објављеним 
радовима истраживача Центра

5. Одржавање округлих столова на један број проф. др Снежана Ђорђевић, проф. др одржана два округла стола
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актуелних  тема  из  области  локалне
самоуправе,  јавне  управе  и  јавних
политика (могуће теме: отворени подаци и
креирање  јавних  политика  заснованих  на
подацима, финансирање, дигитализација и
модернизација  рада  локалних  власти,
корекција  закона  везаних  за  обавезу
укључивања  грађана  у  одлучивање  и
усвајање  битних  докумената  као  што  су
буџет, просторни план, статут, итд.)

Деајн Миленковић, доц. др Веран 
Станчетић, МА Александар Ковачевић, 
МА Агатина Петровић и остали чланови

6. Слање студената на праксу (планира се да
ове  године  један  број  студената  оде  на
праксу у СКГО и неке друге институције са
којима ФПН има потписане уговоре о овој
врсти сарадње)

проф. др Снежана Ђорђевић, проф. др 
Деајн Миленковић, доц. др Веран 
Станчетић, МА Александар Ковачевић, 
МА Агатина Петровић

реализована пракса студената

7. Краће  студијске  посете  студената
институцијама система ради израде радова
који су корисни и институцијама а студенте
повезују  са  реалним  светом  рада  и
практичним изазовима и проблемима који
се  јављају  у  раду.  Ово  је  редовни  део
извођења  наставне  на  дисциплини  Јавне
политике и Локална самоуправа:  студенти
бирају  тему  и  имају  краће  истраживање,
разговор  и  неку  врсту  праксе  у  низу
институција  у  држави  (министарства,
агенције, бројне институције) НВО сектор,
Покрајина,  град  Београд,  општине,  СКГО
итд.  Додатно,  у  области  јавне  управе
студенти  се  шаљу  у  низ  институција
специјализованих за нека важна питања из
ове  области  (Повереник  за  информације,
Омбудсман,  Повереник  за  равноправност,

проф. др Снежана Ђорђевић, проф. др 
Деајн Миленковић, доц. др Веран 
Станчетић,

реализоване студијске посете

31



итд.).

8. Развијање приступа креирања јавних 
политика заснованих на подацима

проф. др Снежана Ђорђевић, доц. др 
Веран Станчетић, МА Александар 
Ковачевић

обуке и усавршавања у 
коришћењу софтвера за 
анализу и обраду података 

9. Израда Зборника текстова и материјала за 
Јавне политике 

проф. др Снежана Ђорђевић, проф. др 
Деајн Миленковић, доц. др Веран 
Станчетић, МА Александар Ковачевић, 
МА Агатина Петровић

нови наставни материјал

10. Израда интернет презентације Центра Доц. др Веран Станчетић, МА 
Александар Ковачевић

постављен и доступан сајт 
Центра

11. Израда  плана  за  покретање  стручног

часописа

проф. др Снежана Ђорђевић, проф. др 
Дејан Миленковић, доц. др Веран 
Станчетић, МА Александар Ковачевић, 
МА Агатина Петровић

анализа потреба и план за 
покретање стручног часописа 
за област јавне управе, локалне
самоуправе и јавних политика

Центар за студије културе

Редни 
број

Назив пројекта и опис активности Ангажоване истраживачице и 
истраживачи

Очекивани резултати на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1 Издавање часописа Генеро  Издавање 27. броја часописа 
Генеро 

Факултет политичких 
наука и Реконструкција 
женски фонд 
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Центар за научна и примењена истраживања

Редни 
број

Назив пројекта и опис активности Ангажоване истраживачице и 
истраживачи

Очекивани резултати на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

1. Истраживање јавног мњења БАРОМЕТАР 
1 (март-април)

Милош Бешић, Славиша Орловић, 
Ивана Јакшић

Публикација
Прес конференција

Екстерно/донација

2. Истраживање јавног мњења БАРОМЕТАР 
2 (октобар)

Милош Бешић, Славиша Орловић, 
Ивана Јакшић

Публикација
Прес конфереенција

Екстерно/донација

3. Методолошка радионица у трајању од 12x2
часа недељно

Милош Бешић Индивидуални и групни рад са
мастерантима и докторантима 
који оперишу емпиријским 
подацијма

Самостални рад 
професора без хонорара

4. Формирање фб и тwитер налога за 
објављивање података истраживања 
Центра

Милош Бешић Презентација података центра 
на друштвеним мрежама

Самостални рад 
професора и студената 
без хонорара

5. Формирање јединствене агрегатне базе 
података са статистичким подацима и 
индексима за читаву Србију

Милош Бешић Датотека коју ће користити 
професори, студенти и научна 
заједница

Самостални рад 
професора и студената 
без хонорара
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Центар за руске студије

Редни 
број

Назив пројекта и опис активности Ангажоване истраживачице и 
истраживачи

Очекивани резултати на 
пројекту (скупови, 
конференције, зборници, 
текстови...)

Извори финансирања 

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

Руска хуманитарна 
мисија - Београд

2. Извођење курса „Историја руске политичке
мисли“ (пролећни семестар)

Доц. др Владимир Болдин Московски државни 
универзитет 
«Ломоносов»
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9.    МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Након  пандемије,  пројектне  активности  су  се  током  2022.  године  вратиле  у
уобичајене токове и исто планирамо за 2023. годину. 

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

Пројекти које финансира ЕУ

Horizon2020
Пројекат  MIGREC усмерен  је  на  подизање  капацитета  у  области  студија

миграција  на  нашем  факултету.  Међу  посебне  циљеве  спадају  оснивање  Центра  за
истраживање миграција, интеграције и управљања (Migration, Integration and Governance
Research Centre – MIGREC), израда програма докторских студија у области миграција и
организовање различитих шема размене наставног особља и докторанада. 

Координатор овог трогодишњег пројекта је Факултет политичких наука, 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.
Шеф пројекта је проф. др Наталија Перишић.

Пројекат  је  званично  започео  1.  октобра  2019.  На  основу  одобрења  Европске
комисије – а након успешног средњорочног извештаја предатог у пролеће 2021. године –
трајање пројекта продужено је до краја марта 2023. године. Активности на пројекту се
приводе крају. Финална конференција планирана је за почетак фебруара, а потом следи
писање завршног извештаја Европској комисији.

Пројекат  EMBRACE (Embracing  change:  Overcoming  Blockages  and  Advancing
Democracy in the European Neighbourhood) добијен је 2022. године. ФПН је један од 14
партнера (универзитета и институција),  а  координатор је  Berghof Foundation Operations
gGmbH  из  Берлина.  Овај  трогодишњи  пројекат  анализира блокаде  демократизације  у
европском суседству,  идентификује  начине за  њихово превазилажење и предлаже нове
инструменте политике за унапређење демократије у ЕУ (ЕУДП). Шеф пројекта: проф. др
Небојша Владисављевић.

Европска универзитетска алијанса (Circle U)
Академске катедре (по пет са сваког универзитета у првој фази, до 2023. године)

подстицаће  нове  моделе  универзитетске  сарадње  и  партнерства  на  универзитетима  у
саставу Circle U.

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).

ФПН тим: проф. др Немања Џуверовић, проф. др Филип Ејдус.

Erasmus K2 партнерства 
Пројекат ReNewEurope 
Пројекат Rediscovering „NewEurope” – 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.
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Пројектне активности се приводе крају јер се пројекат завршава 31.03.2023. године, након
чега следи писање завршног извештаја Европској комисији.

Пројекат LINK
Пројекат Learning and Innovation Network / Mreža za učenje i inovaciju/  званично је

почео 1.9.2022. године. Ово је трогодишњи пројекат који координира Шведски савет за
високо образовање, а партнери су – поред ФПН - организације из Летоније, Словеније,
Белгије,  Шпаније  и  Норвешке.  Циљ  пројекта  је  развој  и  тестирање  новог  модела  за
пружање  квалитетнијих  услуга  из  области  здравствене  и  социјалне  заштите  нарочито
угроженим групама. Шеф пројекта: проф. др Невенка Жегарац.

Пројекат EUROPIA
On-Wheels  summer  school  for  the  socio-cultural  evolution  of  the  EUropean

Values,  Principles,  Identity  and  Awareness/Летња  школа  о  социо-културном  развоју
европских  вредности,  начела,  идентитета  и  свести.  Главни  циљеви  пројекта  су  да
развије  иновативни,  холистички,  интегрални  и  модуларни  приступ  јачању  капацитета
универзитетских  наставника  за  организовање  летњих  школа  и  извођење  наставног
процеса у областима европске историје,  права и политике са специфичним и циљаним
фокусом  на  заједничке  европске  вредности,  начела,  идентитета  и  свест  како  би  се
превазилазили стереотипи и предрасуде код  студената  у  различитим деловима Европе.
Трогодишњи пројекат који почиње 31.12.2022, координатор је Универзитет у Варшави, а
партнери су, поред ФПН, универзитети из Наваре, Загреба и Лила и бугарска фондација
Pax Rodopica. Шеф пројекта: доц. др Ивана Радић.

Erasmus K1, K2 и К3 
Факултет  у  овим  програмима  може  да  учествује  преко  Универзитета  –  преко

платформе Mobion за К1 (мобилност), односно предпријавом пројекта у задатом року, за
К2 и К3 пројекте (стратешка партнерства и подршка реформама). 

Европска универзитетска алијанса (Circle U)
Академске катедре (по пет са сваког универзитета у првој фази, до 2023. године)

подстицаће  нове  моделе  универзитетске  сарадње  и  партнерства  на  универзитетима  у
саставу Circle U.

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).

Заједнички међународни програми мастер студија
Оба  међународна  програма  на  енглеском  језику  -  Заједнички  мастер  програм

регионалних студија Југоисточне Европе  и  Мир, безбедност и развој (раније  Регионалне
студије мира) - уписиваће студенте у складу са новом акредитацијом.

Остали пројекти

 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.
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Пројекат  се  продужује  у  редовним  временским  размацима,  након  усвајања
извештаја за претходни грант и подношења нове пријаве. 

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

иницијативу студената, први пројекат овог типа у региону.

Билатерални споразуми

Очекује се наставак сарадње у оквиру свих актуелних билатералних споразума и
евентуално потписивање нових.

Остали облици сарадње
Учешће у пројектима које финансирају разне фондације и програми за промоцију

истраживања.
Организовање  предавања  иностраних  професора,  амбасадора  акредитованих  у

нашој земљи и других гостију;  организовање конференција,  промоција књига, трибина,
округлих столова. Наставак сарадње са ОЕБС-ом, амбасадама и иностраним културним
центрима.

Презентација међународне сарадње Факултета на Интернету
Редовно ажурирање реорганизованог дела о међународној сарадњи на факултетској

интернет  страници  на  српском  језику,  са  делом намењеним  иностраним  студентима  и
истраживачима на енглеском.

На  Факултету  ће  се  и  даље  вршити  превођење  студентске  документације  на
енглески језик и пружати потребна административна помоћ при нострификацији наших
диплома  у  иностранству  (директно  слање  докумената,  верификација).  Наставници,
сарадници и студенти Факултета редовно се преко веб сајта и мејлинг листе обавештавају
о предавањима гостујућих предавача, могућностима доделе стипендија, летњим школама и
конкурсима за постдипломске студије у иностранству. Факултет ће наставити да пружа
административну подршку приликом аплицирања за конкурсе за пројекте које финансира
Европска унија.

10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

10.1. План рада рачунарског центра

Рачунарски  центар  Факултета  политичких  наука  обезбеђује  техничку  и  стручну
подршку  из  области  информационих  и  комуникационих  технологија  (IКT)  у  сврху
унапређења научно-истраживачког и образовног рада Факултета.

У 2023. години Рачунарски центар ће наставити успостављање стабилне техничке и
организационе структуре и савремених информационо-комуникационих технологија.
Посебна пажња ће бити усмерена на следеће активности:

Онлајн наставa
Од 2020. године на Факултету се одржава и онлајн вид наставе и то путем три 

платформе: Zoom, Ms Teams и Moodle платформа Рачунарског центра Универзитета у 
Београду. Током 2023. године у плану је обнова мањег броја Zoom лиценци, као и даље 
пружање помоћи у раду са било којом од поменутих платформи, како наставном особљу 
тако и студентима. 
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У децембру 2022. године набављен је хардверски сервер Dell PowerEdge R550, 
управо с циљем формирања сопственe Moodle онлине платформе, што је у плану за 2023. 
годину.

Рачунарски центар врши стални надзор над сервисима Офиса 365, који Факултет 
омогућава својим корисницима од 2017. године, као и администрацију корисничких 
налога, били они студентски или запослених на Факултету. Неки од програма које 
обухвата пакет Офис 365 су Microsoft Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
Exchange, OneDrive, SharePoint, Sway, Forms, Stream, HD видео конференције.

Мрежа, сервери и сервиси
План развоја мрежне инфраструктуре урађен је 2016. године и према Плану, 

развојна страгетија је подељена у три етапе. У току 2017. године реализована је 
финализација прве етапе, што подразумева увођење оптичких линкова ка главним 
мрежним чвориштима, као и реализацију друге етапе, чиме је комплетан објекат А, као и 
значајан део објекта Б Факултета политичких наука у потпуности опремљен стабилном 
мрежном инфраструктуром. Према поменутом плану преостало је да се прошири мрежа на
другом, трећем и четвргом спрату објекта Б, што се из финансијских разлога одлагало. 
Уколико финансијски услови буду то дозволили у плану је реализација тог пројекта у 2023.
години. Детаљне нацрте планираних радова можете погледати у просторијама Рачунарског
центра Факултета.

Како би се у целости прешло на оптичке примарне линкове до краја 2023. године у 
плану је и:

 Набавка оптичких свичева праћена конфигурисањем преосталих физички 
уведених оптичких линкова;

 Конфигурисање према плану преосталих изведених гигабитних секундарних 
линкова;

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

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

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

 Увођење QоS -  Quality of Service (Ipv6, video и web streaming, VoIP...);
 Одржавање и проширивање факултетске wifi мреже, која тренутно располаже са

18 access pointa ФПН мреже и 18 access pointa Еduroam мреже. Бежични 
приступ је обезбеђен у свим деловима зграде и стално се ради на додавању 
нових AP-oва уколико се на одређеним местима укаже потреба за тим.

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

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

 Web конференције - Издавање персоналних сертификата – TCS.
Web hosting домена и поддомена Факултета што подразумева: пружање пуне (24x7) 

функционалности web сервера и видљивост презентација, заштиту од потенцијалних 
напада као и ажурирање веб сервера и свих сигурностних сертификата.

Централизовано управљање штампањем
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Крајем 2022. инсталирана је Print Management конзола. Циљ је оптимизација 
сервиса штампе по спратовима и одељењима. Ова конзола омогућава инсталирање, 
управљање, као и преглед штампе на свим штампачима на Факултету. У плану за 2023. је 
комплетна примена овакве врсте управљања штампањем.

Data центар
Адаптација и модернизација серверске собе, као и потенцијална промене локације с

циљем повећања безбедности сервера у хардверском смислу: оптимална климатизација, 
вентилација, заштита од пожара. У плану је и набавка решења пројекта инсталације 
серверске и мрежне инфраструктуре.

Слушаонице
Током 2022. године опремљене су слушаоница 1 и зборница. У зборници је 

постављен и конфигурисан интерактивни екран осетљив на додир дијагонале 65 инча, а у 
слушаоница 1 професионални систем за видео конференције. У плану је да се настави 
тренд модернизације слушаоница како би се што више прилагодиле комбинованом моделу
наставе.

Остале активности Рачунарског центра
 Задатак корисничке подршке Рачунарског центра је да буде центар за 

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

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

 Пружање подршке студентима и запосленим у раду са Microsoft системом Office 
365;

 Консултантске услуге - сагледавање потреба клијента и прилагођавање решења 
реалним могућностима.

10.2. План рада библиотеке

Поред редовних активности,  библиотека  Факултета политичких наука  у 2023. го-
диини планира и следеће активности:

Имплементација  институционалног  дигиталног  репозиторијума  и
интеграција са порталом Е-наука 

У 2023. години планирамо наставак имплементације институционалног дигиталног
репозиторијума  где  ће  се  на  једном  месту  наћи  сви  научни  радови  запослених  на
Факултету у складу са лиценцама и законским регулативама часописа и издавачких кућа у
којима су радови публиковани.  Метаподаци су јавно доступни,  а  приступ интегралним
документима  може  бити  ограничен  због  ауторских  права  или  других  законских
ограничења. У  наставку имплементације у процес формирања укључују се професори и
сарадници факултета кроз депоновање радова и обуке од стране запослених у Рачунском
центру Универзитета у Београду и библиотекара библиотеке ФПН. У првом тромесечју
следи  интеграција  РФПН  и  Е-науке  која  има  за  циљ  промовисање  и  остваривање
слободног  приступа  научном  знању,  подацима  и  резултатима  научних  истраживања,
првенствено оних који се финансирају буџетским средствима.

Активности библиотечког одбора
У  наредној  години  Библиотечки  одбор  пратиће  активности  библиотеке  и

учествоваће у одабиру нове литературе.
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Организована обука и инструкције за кориснике у циљу бољег и ефикаснијег
коришћења библиотечко-информационих ресурса

Циљ обуке  је  да  се  корисници едукују  за  коришћење литературе  у  библиотеци
Факултета  политичких  наука  ради  бржег  добијања  релевантних  информација,
проналажења адекватне литературе, као и ефикаснијег и квалитетнијег писања стручних
радова. Обука подразумева едукацију студената за коришћење база података електронских
часописа и књига. Обуку ће спроводити библиотекари, а биће организована по потребама,
индивудуално или групно.

Сам факултет има приступ преко академске мреже електронским часописима и е-
књигама путем сервиса КОБСОН као и приступ бази  Political Science Complete само за
студенте  и  професоре  на  факултету  (преко  портала  за  студенте  и  преко  портала  за
запослене).  Планира се спровеђење обуке и организујемо предавања на почетку сваког
семестра  следеће  године.  Предавања  ће  бити  реализована  у  сарадњи  са  нашим
дугогодишљим  партнером  EBSCO и  са  конзорцијумом  КОБСОН  за  запослене  и
докторанте на факултету. Такође, планирана је и обука запослених Факултета у настави у
вези са депоновањем публикација у Репозиторијум.

Обука запослених у библиотеци
Стручни  радници  библиотеке  учествоваће  по  позиву  на  стручним  скуповима  и

конференцијама.  У  складу  са  Правилником  о  сталном  стручном  усавршавању  у
библиотечко-информационој делатности запослени ће похађали акредитоване семинаре за
2023. годину, предвиђене одлуком Народне библиотеке Србије и похађати обуку од стране
Универзитетске библиотеке Светозар Марковић као наше матичне библиотечке установе.
На крају завршеног семинара УБСМ додељује уверење о похађању семинара и сертификат
који носи шест научних бодова.

Презентација библиотечких активности
Развијање постојеће информационе шеме која се односи на библиотеку како би се

пружила на увид делатност библиотеке и њене услуге професорима и студентима ФПН
као  и  осталим корисницима који  приступају  сајту.  Планира  се  да  се  на  једном месту
поставе све брошуре и књиге које нису доступне физички у библиотеци, али су потребне у
настави,  уз  сва  поштовања ауторских права и  већа  присутност библиотечких  садржаја
преко сајта Факултета.

Промоција електронских ресурса у библиотеци
Библиотека  планира  у  сарадњи  са  EBSCO  издавачем  неколико  презентација  и

предавања за студенте и запослене на факултету у вези са напредним претрагама база
електронских часописа и књига.  Такође, планира се промоција електронских ресурса и
рада у индексним базама у сарадњи са Рачунским центром Универзитета у Београду и
КоБСОН одељењем Народне библиотеке Србије. 

Израда УДК бројева и израда персоналних библиографија
Библиотека ће наставити са доделом УДК бројева за све публикације докторских

дисертација,  као  и  за  све  чланке  часописа  које  издаје  Факултет.  Такође,  библиотека
наставља са израдом песроналних библиографија  у систему КОБИС свих истраживача
Факултета.

Предлози за унапређење рада у библиотеци
Потребно је направити нови натпис за библиотеку факултета у виду веће налепнице

на стаклу изнад главног улаза. Такође, планира се израда адекватније преграде на улазу
која ће раздвајати фонд књига и део код улаза читаонице. Током 2023. године потребно је
извршити  сређивање  фонда  магистарских  и  докторских  радова  који  се  налази  у
подрумским просторијама. Циљ је да се мастер и докторски радови пребаце из просторија
на  спрату  у  подрумске  просторије,  а  разлог  је  повећани  прилив  радова.  Сређивање
подрумских  просторија  неопходно  је  за  даље  успешно  функционисање  послова  у

40



библиотеци,  а  само  сређивање  почеће  почетком  марта  2023.  године.  За  ту  прилику
потребно је набавити адекватне библиотечке полице. Планирана је и израда библиотечких
плстифицираних чланских картица, чиме би се престало са праксом доказивања чланства
показивањем студентких индекса.

11. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА

Поред већ поменутих реализованих задатака и рада на реформи и модернизацији
наставе на Факултету, Управа ће у 2023. години наставити да помаже у раду студентских
организација  као  и  да  унапређује  услове  студирања,  а  такође  наставиће  и  рад  на
модернизацији и побољшавању услова рада студената и запослених. 

11.1. СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Студентске организације

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

На Факултету делују бројне  студентске организације које током школске године
учествују у промоцији и  процесу уписивања студената  на  Факултет,  организују  бројне
акције и догађаје као што су трибине, гостовања или хуманитарне акције. 

Тренутно на Факултету политичких наука делују следеће организације:  Европски
студентски форум, Тимска иницијатива младих, Студентска унија Факултета политичких
наука, Српски политички форум, 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.  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  и  мандат  до  октобра
2023/24.  школске  године.  Избори  за  Студентски  парламент  су  непосредни  и  тајни, а
изборне  јединице  су  подељене  по  смеровима.  На  тај  начин  студенти  имају  своје
представнике у Студентском парламенту сразмерно броју студената по смеровима. Осим
тога, Студентски парламент делегира и одређени број чланова из реда студената у органе
Факултета политичких наука (четири члана за Савет, 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
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ваннаставних  активности). Новина  је  та  да  услед  примене  новог  Закона  о  високом
образовању, чланови наставно-научног већа из реда студената сада имају право гласа по
бројним тачкама које се тичу студената. Ово је један од механизама на који ће студентски
захтеви знатно ефективније бити спровођени и одобравани од стране наставно-научног
већа,  као  и  на  неизбежну  чињеницу  да  ће  рад  Студентског  парламента  бити  знатно
видљивији  студентима. 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.

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

11.2. РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ФАКУЛТЕТА

Факултет ће током 2023. године наставити активности за прикупљање средстава за
завршетак  радова  на  реализацији  завршне  фазе  пројекта  „Надоградња  објекта
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука“ који је до сада реализован уз
финансијску  подршку Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  Републике
Србије. Oчекујемо да ће пројекат бити реализован до краја 2023. године. Остало је да се
ураде завршни унутрашњи радови и да се заврши са инсталацијом електронске и видео
опреме те система за вентилацију. Факултету остаје обавеза да из својих средстава или
средстава спонзора плати ПДВ, додатне радове и набави намештај за нове учионице и
канцеларије. Факултет нема средства да пројекат доградње сам заврши. 

Поред  плана  за  завршетак  овог  капиталног  пројекта,  Факултет  у  2023.  години
планира да:

 уради Пројекат постојећег стања електроинсталација зграде и План реконструкције
истих.  Потреба  за  овим  послом  је  ургентна  јер  су  инсталације  дотрајале,
небезбедне и онемогућавају нормалан рад у згради (превелике осцилације у напону,
честа  искакања  и  кварови).  Због  тога  су  вршења  испитивања  и  провере
електричних инсталација ниског напона, која су показала да  је замена постојећих
електро инсталација неопходна;

 настави  са  реконструкцијом и  проширењем  рачунарске  мрежне  инфраструктуре
према Плану развоја мрежне инфраструктуре. Преостало је да се прошири мрежа
на другом, трећем и четвргом спрату објекта Б, што је из финансијских разлога
одложено за 2023. годину. 

 уради реновирање и сређивање тоалета у објекту Б на трећем и четвртом спрату и у
приземљу.

11.3.  ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Издавачка  делатност  Факултета  и  проширење  сарадње  са  водећим  издавачким
кућама као и стварање услова за формирање библиотечко-информционог центра важан су
део општих оквира који стварају услове за развој академског и истраживачког језгра куће.
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Факултет ће самостално и у суиздаваштву, објавити двадесетак књига и зборника,
углавном наставника и сарадника Факултета, као и:

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

11.4. ЕВАЛУАЦИЈА  

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

У складу с тим, на деветој седници Наставно-научног већа које је одржана 9. јула
2021.  године  усвојен  је  Извештај  о  самовредновању  Факултета политичких  наука  за
период 2017-2020. године. Извештај препознаје које су предности, али и мане студијских
програма који се изводе на ФПН, наставног особља као и материјалних услова у којима се
изводи настава и научноистраживачки рад.

Осим тога, за потребе акредитације новог студијског програма ДАС припремљен је
и усвојен на  ННВ  Извештај  о  самовредновању студијског  програма ДАС Политичко-
социолошка истраживања. 

У  складу  са  извршеном  самоевалуацијом,  као  и  тзв.  ПММП  анализом  која  је
извршена у оквиру извештаја,  током 2023.  године радиће се интезивно на  спровођењу
мера  и  активности  за  унапређење  свих  15  стандарда  који  су  обухваћени  Извештајем.
Паралелно са тим биће успостављене нове и/или ажуриране старе алатке за спровођење
наредног  циклуса  самоевалуације  у  циљу  припреме  свеобухватног  извештаја  и
програмских извештаја о самовредновању за период 2020-2023. године.

Председница Савета
Проф. др Невенка Жегарац 
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ПЛАНИРАНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 335,500,000.00 335,500,000.00 59.28

1.1. 791111 335,500,000.00 335,500,000.00

1.1.1. 791111 Бруто зарада 235,800,000.00 235,800,000.00
1.1.2. 791111 Материјални трошкови 6,900,000.00 6,900,000.00
1.1.3. 791111 Научно-истраживачки пројекат 74,700,000.00 74,700,000.00
1.1.4. 781111 Пројекти Фонда за науку 18,100,000.00 18,100,000.00

2-4 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 229,857,800.00 229,857,800.00 40.63

2 Школарине и припремна настава 181,300,000.00 181,300,000.00
2.1. Основне студије 128,300,000.00 128,300,000.00

2.1.1. 742321 Школарине са испитима 128,300,000.00 128,300,000.00
2.2. Студије П и Ш степена 50,600,000.00 50,600,000.00

2.2.1. 742321 Мастер студије 31,800,000.00 31,800,000.00
2.2.2. 742321 Докторске студије 16,800,000.00 16,800,000.00

742321
2,000,000.00 2,000,000.00

2.3. 742321 Припремна настава 2,400,000.00 2,400,000.00

3 742134 Приходи од закупа простора 1,387,000.00 1,387,000.00
3.1. 742134 Професорски Клуб "Политиколог" 1,065,000.00 1,065,000.00
3.2. 742134 Кафе апарати "Маћи" 72,000.00 72,000.00

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
Београд 11040, Јове Илића 165, Србија

Телефон: (+ 381 11) 309-29-99; 
Факс: (+ 381 11) 2491-501

Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs;  Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

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

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ЗА 2023. ГОДИНУ

Редни
број

Буџетска
средства у
динарима

Сопствена 
средства

у динарима

Донације
у динарима

УКУПНО у 
динарима % учешћа

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије

     
2.2.3.   

Специјалистички програми за иновације 
знања
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3.3. 742134 Закуп сала и простора - једнократно 250,000.00 250,000.00
4 745121 Остали сопствени приходи 47,170,800.00 47,170,800.00

4.1. 745121 5,500,000.00 5,500,000.00

4.2. 745121 1,900,000.00 1,900,000.00

4.3. 745121 450,000.00 450,000.00

745121 Приход од осигурања студената 450,000.00 450,000.00
4.5. 745121 8,200,000.00 8,200,000.00

4.6. 745121 Административни трошкови уписа 4,500,000.00 4,500,000.00
4.7. 742371 Приходи од пројеката 26,170,800.00 26,170,800.00

5 732100 Проходи од донација 500,000.00 500,000.00 0.09

5.1. 732100 Донације 500,000.00 500,000.00
УКУПНО ПРИХОДИ (1-5): 335,500,000.00 229,857,800.00 500,000.00 565,857,800.00 100.00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
7 410000 Расходи запослених 264,140,000.00 146,990,000.00 411,130,000.00 72.66

7.1. 263,300,000.00 139,600,000.00 402,900,000.00

7.1.1 411111 Плате по основу рада 223,900,000.00 118,700,000.00 342,600,000.00
7.1.2 412111 Допринос за ПИО 27,900,000.00 14,800,000.00 42,700,000.00
7.1.3 412211 Допринос за здравствено осигурање 11,500,000.00 6,100,000.00 17,600,000.00

7.2. 414311 Отпремнина за пензију (3 запослена) 990,000.00 990,000.00
7.3. 415112 Превоз за запослене 840,000.00 4,800,000.00 5,640,000.00
7.4. 416111 Јубиларна награда 1,500,000.00 1,500,000.00
7.5. 416112 Награде - награде студентима 100,000.00 100,000.00

8 421000 Стални трошкови 12,760,000.00 12,720,000.00 25,480,000.00 4.51
8.1. 421111 220,000.00 350,000.00 570,000.00

8.2. 421211 Енергетске услуге - струја 2,200,000.00 2,000,000.00 4,200,000.00
8.3. 421225 Енергетске услуге - грејање 8,750,000.00 6,850,000.00 15,600,000.00

Пријава на конкурс прве године основних 
студија
Пријава на конкурс последипломских 
студија
Учешће у финансирању заједничких 
послова Универзитета Београда и 
Универзитетског центра за каријеру

4.4.
Разни други приходи и накнаде (уверења, 
потврде, одбране радова, продужење рока 
студија, испис, дупликат индекса...)

Бруто зарада са порезима и 
доприносима

Трошкови платног промета и банкарске 
услуге
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8.4. 421310 400,000.00 1,880,000.00 2,280,000.00

8.5. 421325 Комуналне услуге - градска чистоћа 690,000.00 510,000.00 1,200,000.00
8.6. 421411 Услуге комуникација - телефон 500,000.00 340,000.00 840,000.00
8.7. 421421 Услуге комуникација - пошта 250,000.00 250,000.00
8.8. 421523 Трошкови осигурања 540,000.00 540,000.00

9 422000 Трошкови путовања 1,460,000.00 8,160,000.00 9,620,000.00 1.70
9.1. 422120 200,000.00 250,000.00 450,000.00

9.2. 422130 110,000.00 650,000.00 760,000.00

9.3. 422192 Трошкови такси превоза 480,000.00 480,000.00
9.4. 422211 700,000.00 400,000.00 1,100,000.00

9.5. 422220 300,000.00 3,900,000.00 4,200,000.00

9.6. 422230 150,000.00 2,480,000.00 2,630,000.00

10 423000 Услуге по уговору 52,654,000.00 39,992,000.00 500,000.00 93,146,000.00 16.47

10.1. 423110 Услуге превођења 336,000.00 336,000.00
10.1.1. 423110 100,000.00 100,000.00

10.1.2 423110 Услуге консултанта за стране језике 236,000.00 236,000.00
10.2. 423200 120,000.00 4,506,000.00 4,626,000.00

10.2.1. 423211 576,000.00 576,000.00

10.2.2. 423211 186,000.00 186,000.00

10.2.3. 423211 900,000.00 900,000.00

10.2.4. 423221 1,080,000.00 1,080,000.00

Комуналне услуге - водовод и 
канализација

Трошкови превоза службеног путовања у 
земљи
Смештај - хотел на службеном путовању 
у земљи

Трошкови дневница за службено 
путовање у иностранство
Авио превоз - трошкови службеног пута у 
иностранство
Смештај - хотел на службеном путу у 
иностранству

Услуге судског тумача - превод и овера 
на иностраним пројектима

Компјутерске услуге и информациони 
системи
Ускуге увођења информатичке подршке 
за single sign on
Набавка антивирус програма за заштиту 
рачунара
Набавка програмског пакета Turnitin за 
проверу плагијата у студентским 
радовимаФИС - одржавање информационог 
система за Студентску службу
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10.2.5. 423221 432,000.00 432,000.00

10.2.6. 423221 900,000.00 900,000.00

10.2.7. 423221 120,000.00 432,000.00 552,000.00

10.3. 423300 500,000.00 1,160,000.00 1,660,000.00

10.3.1. 423310 Едукација запослених 300,000.00 300,000.00
10.3.2. 423321 Котизација за такмичења студената 300,000.00 300,000.00
10.3.3. 423322 500,000.00 200,000.00 700,000.00

10.3.4. 423399 360,000.00 360,000.00

10.4. 423400 Услуге информисања 980,000.00 2,848,000.00 3,828,000.00
10.4.1. 423419 300,000.00 876,000.00 1,176,000.00

10.4.2. 423419 340,000.00 500,000.00 840,000.00

10.4.3. 423419 340,000.00 500,000.00 840,000.00

10.4.4. 423421 480,000.00 480,000.00

10.4.5. 423432 0 492,000.00 492,000.00

10.5. 423500 Стручне услуге 49,654,000.00 18,274,000.00 500,000.00 68,428,000.00
10.5.1 423521 Услуге заступања пред судовима 200,000.00 200,000.00

10.5.2. 423599 Стручне услуге - ауторски хонорар 48,454,000.00 13,900,000.00 500,000.00 62,854,000.00
10.5.2.1 423599 37,200,000.00 37,200,000.00

10.5.2.2 423599 Средства из осталих пројеката ФПН 11,254,000.00 5,600,000.00 500,000.00 17,354,000.00

Претплата на базу Репозиторијум 
научних радова
Унапређење информационог система за 
кадровску евиденцију
Пантеон и Синус - одржавање 
информационог система за рачуноводство
Услуге образовања и усавршавања 
запослених

Котизација за учешће професора на 
конференцијама и скуповима
Чланарине у међународним удружењима 
(ECREA, ECPR...)

Штампа публикација (књига, часописа, и 
другог материјала)
Услуге повеза и остале графичке услуге 
(прелом, дизајн)
Услуге лектуре и коректуре за штампана 
издања
Израда и одржавање интернет 
презентација научно-истраживачких 
центараОгласи у дневним листовима и Сл. 
гласнику - конкурси, јавне набавке 
набавке, умрлице, тендери…

Научноистраживачки пројекат - 
Министарство
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  10.5.2.3 423599 3,000,000.00 3,000,000.00

10.5.2.4. 423599 Комисије, менторства 3,500,000.00 3,500,000.00
10.5.2.5. 423599 Предавачи за иновације знања 1,800,000.00 1,800,000.00

10.5.3 423592 Стручне услуге - уговор о делу 1,200,000.00 4,174,000.00 5,374,000.00
10.5.3.1. 423592 Физички послови 190,000.00 190,000.00

423592 Професори на замени 2,400,000.00 2,400,000.00
10.5.3.3. 423592 Остале услуге по потреби 1,200,000.00 1,100,000.00 2,300,000.00
10.5.3.4. 423592 Услуге радио монтаже 484,000.00 484,000.00

10.6. Репрезентација 0 3,630,000.00 3,630,000.00
10.6.1. 423620 Услуге ресторана за потребе факултета 1,900,000.00 1,900,000.00
10.6.2. 423620 1,100,000.00 1,100,000.00

423620 Услуге кетеринга 480,000.00 480,000.00

423712 Поклони 150,000.00 150,000.00

10.7. 423911 Остале опште услуге 1,400,000.00 9,238,000.00 10,638,000.00

10.7.1. 423911 Обавезе према универзитету 6,000,000.00 6,000,000.00
10.7.2. 423911 180,000.00 180,000.00

10.7.3 423911 216,000.00 216,000.00

10.7.4. 423911 Дератизација и дезинсекција 120,000.00 120,000.00
10.7.5. 423911 150,000.00 150,000.00

10.7.6. 423911 300,000.00 108,000.00 408,000.00

10.7.7.. 423911 840,000.00 840,000.00

10.7.8. 423911 1,100,000.00 700,000.00 1,800,000.00

10.7.9. 423911 Претплата за образовну платформу Зум 420,000.00 420,000.00

Средства за предаваче са стране на 
мастер и докторским студијама

 10.5.3.2. 
    

Услуге ресторана за потребе пројеката 
факултета

      
10.6.3..

       
10.6.4.

Претплата на архиву медијске 
документације "Ебарт"
Услуге организовања послова 
безбедности на раду

Контрола ПП уређаја и опреме за ППЗ и 
ван. сит.
Чланарина за рад у COBBIS систему 
Народне библиотеке Србије
Остале опште услуге - EBSCO база 
(претплата на електронску базу књига и 
часописа из области политичких наука)

Истраживање јавног мнења за потребе 
пројекатa
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10.7.10. 423911 180,000.00 180,000.00

10.7.11. 423911 Цеон (сервис научних часописа) 324,000.00 324,000.00

11 424000 Специјализоване услуге 920,000.00 920,000.00 0.16
11.1 424221 Услуге хора приликом пријема студената 120,000.00 120,000.00
11.2 424230 800,000.00 800,000.00

12 425000 Текуће поправке и одржавање 4,802,400.00 4,802,400.00 0.84

12.1. 425100 Текуће поправке  и одржавање зграде 2,930,400.00 2,930,400.00
12.1.1. 425113 Молерски радови са материјалом 960,000.00 960,000.00

12.1.2. 425116 Замена поломљених стакала 50,400.00 50,400.00

12.1.3. 425117 360,000.00 360,000.00

12.1.4. 425119 Поправка венецијанера 360,000.00 360,000.00

425119 Поправка подова (паркета, ламината) 600,000.00 600,000.00

425119 600,000.00 600,000.00

12.2. 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1,872,000.00 1,872,000.00

   12.2.1. 425212 216,000.00 216,000.00
12.2.2. 425222 300,000.00 300,000.00

12.2.3. 425226 480,000.00 480,000.00

12.2.4. 425229 Сервисирање и одржавање лифта 360,000.00 360,000.00
12.2.5. 425229 96,000.00 96,000.00

Лекарски преглед за запослене који 
користе опрему за рад са екраном

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

Овлашћена контрола и поправка 
електричне мреже

     
12.1.5.

      
12.1.6.

Поправка алуминијумске столарије - 
врата и прозора

Сервисирање и одржавање агрегата за 
струју
Услуге одржавања IT рачунарскe мреже и 
софтверске инфраструктуре
Одржавање и поправка канцеларијских 
уређаја – фотокопира и штампача

Сервисирање, поправка и одржавање 
телефонске централе
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425229 420,000.00 420,000.00

13 426000 Материјал 886,000.00 5,448,400.00 6,334,400.00 1.11

13.1. 426110 400,000.00 1,736,000.00 2,136,000.00

13.2. 426251 Материјал за уређење зелених површина 50,400.00 50,400.00
13.3. 426311 276,000.00 276.000.00

13.4, 426311 384,000.00 384,000.00

13.5. 426411 300,000.00 300,000.00

13.6. 426611 210,000.00 350,000.00 560,000.00

13.7. 426630 Опрема за студентска спортска такмичења 120,000.00 120,000.00
13.8. 426810 420,000.00 420,000.00

13.09. 426811 600,000.00 600,000.00

13.10. 426829 48,000.00 48,000.00

13.11. 426911 360,000.00 360,000.00

13.12. 426911 1,080,000.00 1,080,000.00

14 444000 Пратећи трошкови задужења 75,000.00 75,000.00 0.01
14.1. 444111 Негативне курсне разлике 45,000.00 45,000.00

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

Административни и канцеларијски 
материјал (папир, тонери, регистратори...)

Годишња претплата за часопис Common 
Market Law Review, Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law

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

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

Материјал за образовање - индекси, 
књиге и материјали за стипендисте 
Министарства

Набавка папирне конфекције – тоалет 
папир, убруси за руке
Материјал за хигијену - средства за 
чишћење и одржавање хигијене објекта и 
опреме
Набавка постељине за три апартмана на 
петом спрату ФПН

Опрем за заштиту на раду за домара и 
спремачице

Материјал за посебне намене - потрошни 
материјал за поправке у објекту (делови 
за купатила, електро-инсталације, 
браварију, столарију...)
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14.2. 444210 Казнени пенали - камата 30,000.00 30,000.00
0

15 482000 Порези и обавезне таксе 70,000.00 70,000.00 0.01
15.1. 482111 Порез на имовину - донације у новцу 40,000.00 40,000.00

15.2. 482211 Судске таксе 30,000.00 30,000.00

16. Укупни текући трошкови (7-15) 331,900,000.00 219,177,800.00 500,000.00 551,577,800.00 97.47
17 510000 3,600,000.00 10,680,000.00 0.00 14,280,000.00 2.53

17.1. 511000 Издаци за капитално одржавање зграде 0 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00
17.1.1. 511323 300,000.00 300,000.00

17.1.2 511323 1,200,000.00 1,200,000.00

17.1.3 511323 Реновирање тоалета 2,400,000.00 2,400,000.00
17.1.4 511323 Проширење ЛАН мреже 2,400,000.00 2,400,000.00

17.2. 512000 Издаци за набавку опреме 3,600,000.00 3,300,000.00 0.00 6,900,000.00

17.2.1. 512211 Канцеларијски намештај 1,440,000.00 1,440,000.00
17.2.2. 512941 Машина за чишћење снега 300,000.00 300,000.00
17.2.3. 512212 Клима уређаји 960,000.00 960,000.00
17.2.4. 512221 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00

17.2.5. 512241 600,000.00 600,000.00

17.3. 515000 Нематеријална имовина 1,080,000.00 1,080,000.00
17.3.1. 515121 1,080,000.00 1,080,000.00

Укупна улагања (16+17) 335,500,000.00 229,857,800.00 500,000.00 565,857,800.00 100.00

Рекапитулација:
1. Укупни текући приходи:    565.857.800,00

Издаци за набавку основних средстава 
и инвестиције

Реконструкција слушаонице 7 (преградни 
зид и кречење)
Пројекат реконструкције електричних 
инсталација

Рачунарска опрема (рачунари и опрема из 
пројеката)
Електронска опрема (пројектори, 
звучници, пројектна платна, камере, 
видео и аудио каблови,микрофони)

Куповина књига за потребе библиотеке -
ФПН
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2. Укупни текући расходи :    551.577.800,00
3. Укупна улаг

У Београду, 13. jануар 2023.       Председница Савета ФПН

       Проф. др Невенка Жегарац


