1. Основни подаци о Факултету и информатору
Информатор о раду Универзитета у Београду Филозофског факултета сачињен је
у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(«Службени гласник РС», бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и
објављивање информатора о раду државног органа («Службени гласник РС», број
68/2010).
Факултет је високошколска установа са својством правног лица у саставу
Универзитета у Београду (групација друштвено-хуманистичких наука), са правима,
обавезама и одговорностима утврђеним Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета и Статутом Факултета.
Оснивач Факултета је Република Србија.
Факултет послује под називом:
Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
Назив Факултета на енглеском језику је:
University of Belgrade - Faculty of Philosophy
Седиште Факултета је у Београду – Стари град, улица Чика Љубина бр. 18-20, а
делатност обавља у седишту и у згради Капетан Мишиног здања у Београду,
Студентски трг бр. 1.
Факултет је уписан у судски регистар код Трговинског суда у Београду под
бројем регистарског улошка 5-35-00 (решење Окружног привредног суда у Београду о
упису у регистар установа).
Факултет је акредитован као високошколска установа на основу Одлуке о
акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02652/2013-04
од 08.05.2015. године.
Факултет је акредитован као научноистраживачка организација на основу
Одлуке Министарства просвете, науке и заштите животне средине, Одбора за
акредитацију научноистраживачких организација, број 660-02-00267/2013/17 од
03.10.2014. године.
Матични број Факултета је 07003269
ПИБ: 100050474
На основу члана 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама лице
овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног
значаја је декан Факултета. Информатор је објављен 2013. године. Последње
ажурирање Информатора је извршено у јуну 2017. године.
Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет
адреси Филозофског факултета: www.f.bg.ac.rs. Штампана верзија информатора у виду
брошуре, каталога и сл. не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља
последња верзија информатора - одштампани текст - уз накнаду нужних трошкова
штампања.

