
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мера за отклањање или ублажавање неравномерне 

заступљености полова на Универзитету у Београду-

Факултету политичких наука за 2011. годину 

 
 

 

 

 

 

 

Универзитет у Београду-Факултет политичких наука; 

Јове Илића 165 

Београд 

 PIB: 101746499;  

матични број: 07028121; 

шифра делатности: 80325 

основан Законом о оснивању Факултета политичких наука 12. новембра 

1968.године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На Факултету политичких наука, на дан 31. 12. 2010. године укупно је запослено: 

 

Ред.бр. Жене Мушкарци Укупно 

1. 70 71 141 

 

 

У Наставној јединици Факултета политичких наука, на дан 31. 12. 2010. године, запослено 

је:  

 

Ред.бр. Звање Жене Мушкарци  Укупно 

1. Редовни професори 13 22 35 

2. Ванредни професори 06 11 17 

3. Доценти  04 09 13 

4.  Асистенти 08 14 22 

5. Наставници вештина 01 01 02 

6. Нас. страног језика 05 - 05 

7. Сарадници у настави 01 - 01 

     

 Укупно 38 57 95 

 

У Стручној служби Факултета, на дан 31. 12. 2010. године, запослено је: 

 

Ред.бр. Жене Мушкарци Укупно 

1. 32 14 46 

 

Општим актима Факултета политичких наука предвиђена су 125 (стодвадесетипет) 

извршилачих места и 16 (шеснаест) руководећих радних места. 

 

Ред.бр. Руководеће место Жене Мушкарци Укупно 

1. Декан - 1 1 

2. Продекани 3 1 4 

3. Шефови Одељења 1 3 4 

4. Шефови Служби 2 2 4 

5. Управник - 1 1 

6. Помоћник управника - 1 1 

7. Секретар 1 - 1 

     

 Укупно 7 9 16 

 

На Факултету политичких наука зараде запослених се обрачунавају у складу са 

Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним слижбама 

(„Сл. гласник РС“ бр. 44/01......91/10.) и Уредбом о нормативима и стандардима услова 

рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета („Сл. гласник 

РС“ бр. 15/02.....110/07), тако да се нето зарада запосленог утврђује према објективном 

критеријуму и не зависи од пола запосленог. 

 

Стручно усавршавање и оспособљавање запослених није условљено полом 

запослених.  

 

 

 

 



 

 

Укупан број лица која су засновала радни однос  у 2010. години према полној 

структури: 

 

Ред.бр. 
Заснован радни однос на 

ФПН у 2010. години у 

Наставној јединици 
Жене Мушкарци Укупно 

1.  3 4 7 

 

 

 

Ред.бр. 
Заснован радни однос на 

ФПН у 2010. години у 

Стручној служби 
Жене Мушкарци Укупно 

1.  1 1 2 

 

 

Ред. бр 

Заснован радни однос на 

ФПН у 2010. години  

(Наставна јединица + 

Стручна служба) 

Жене Мушкарци Укупно 

1.   4 5 9 

 

 

 

Укупан број отпуштених запослених на ФПН-у у току 2010. години по полној структури: 

 

Ред.бр. Запослени којима је у 2010. 

години престао радни однос 

(Наставна јединица) 
Жене Мушкарци Укупно 

1.  - - - 

 

 

Ред.бр. Запослени којима је у 2010. 

години престао радни однос 

(Стручна служба) 
Жене Мушкарци Укупно 

1.  - 1 1 

 

 

Ред.бр. Запослени којима је у 2010. 

години престао радни однос  

(Наставна једницица+ 

Стручна служба) 

Жене Мушкарци Укупно 

1.  - 1 1 

 

 

У календарској 2010. години на посао се вратила једна запослена која је користила 

породиљско одсуство. 

 

На Факултету политичких наука не постоји потреба прављења разлика по полу за 

заснивање радног односа. 

 

Евидентно је да на Факултету политичких наука нема дискриминације по полу 

било при запошљавању или на подручју рада . Факултет се придржава важећих законских 

норми и не врши кршење права на заштиту мајчинства или једнаког права на стручно 

усавршавање и образовање. 

 

 



 

 

План мера за за очување једнакомерне заступљености полова: 
- Факултет ће у 2011. години, водећи рачуна о законским нормама, стручности и 

оспособљености при запошљавању радити на очувању  успостављене полне равнотеже; 

- Факултет ће се придржавати свих регула у вези са заштитом мајчинства; 

- Факултет ће оштро санкционисати евентуалне притужбе запослених усмерене на полну 

дискриминацију; 

- Факултет ће при формирању унутрашњих органа, водити рачуна о полној 

заступљености; 

- Факултет ће радити на подизању свести о потреби родне равноправности запослених 

- Факултет ће радити на изградњи културе једнаких шанси за све. 

 

 

 

  

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 

Проф.др Илија Вујачић 

 

 

 

 

 

 

 

 


