УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 138
Датум: 13.02.2020. године
Београд
На основу члана 63. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр, 88/2017,
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и члана 47. Статута
Географског факултета у Београду, Савет Факултета, на предлог Наставно-научног већа
од 13.02.2020. године, на седници одржаној 13. фебруара 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА
I
Члан 1
У Статуту Универзитета у Београду - Географског факултета после члана 62.
додаје се пет чланова, који гласе:
„Савет послодаваца
Члан 62а
Ради остваривања сарадње на развоју студијских програма у складу са потребама
тржишта рада, Факултет има Савет послодаваца.
Савет послодаваца је саветодавни орган Факултета.
Члан 62б
Савет послодаваца чине представници привреде из научне области у којима
Факултет има акредитоване студијске програме или планира да акредитује студијске
програме, затим представници послодаваца у којима студенти обављају стручну праксу
или су заинтересовани обављање стручне праксе студената и њихово запошљавање након
стицања дипломе, као и чланови алумни клуба Факултета и други послодавци који
промовишу рад Факултета и са којима Факултет остварује пословну сарадњу.
За чланове Савета послодаваца могу бити изабрана лица која имају стечено високо
образовање и која су у својој каријери обављали или обављају послове на највишим
менаџерским позицијама.

Члан 62в
Савет послодаваца има седам чланова које, на предлог декана, бира Савет
Факултета, већином гласова од укупног броја чланова Савета Факултета.
Функција чланова Савета послодаваца обавља се без накнаде.
Савет послодаваца одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова.
Радом Савета послодаваца руководи председник, којег бирају чланови Савета
послодаваца, из реда својих чланова, на првој седници Савета послодаваца, већином од
укупног броја чланова Савета послодаваца.
Седнице Савета послодаваца одржавају се у просторијама Факултета.
Рад седница Савета послодаваца је јаван.
Савет послодаваца доноси Пословник о свом раду.
Члан 62г
Мандат чланова Савета послодаваца траје четири године.
Мандат члана Савета послодаваца који је накнадно изабран траје до истека мандата
Савета послодаваца.
Савет послодаваца се састаје најмање једном годишње.
Члан 62д
Савет послодаваца:
(1) даје мишљење приликом анализе и осавремењавања постојећих студијских
програма или припреме за акредитацију нових студијских програма;
(2) континуирано пружа информације о трендовима и потребама тржишта рада, у
погледу знања и компетенција које се очекују од стручњака из области у којима Факултет
образује студенте;
(3) пружа подршку Факултету у развоју иновација и комерцијализацији резултата
научних истраживања реализованих на Факултету;
(4) даје повратне информације Факултету у поступку самовредновања.
Савет послодаваца своја мишљења, предлоге, препоруке и информације доставља
Савету Факултета, декану и Наставно-научном већу Факултета.
По завршетку почетне акредитације/акредитације студијских програма, Савет
Факултета или декан достављају информацију Савету послодаваца о начину на који су
предлози и препоруке Савета послодаваца узети у обзир“.
Члан 2
У члану 159. ст. 2, 3. и 4. мењају се и гласе:
„(2) Суденти уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, могу
завршити ове студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима
студија, најкасније до краја школске 2020/2021. године.
(3) Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005. године, имају
право да заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија,
најкасније до краја школске 2020/2021. године.

(4) Студенти уписани на докторске студије, односно кандидати који су пријавили
докторску дисертацију до 10. септембра 2005. године, имају право да заврше студије по
започетом плану и програму, условима и правилима студија, односно да стекну научни
степен доктора наука, најкасније до краја школске 2020/2021. године“.
II
Ову одлуку доставити Сенату Универзитета у Београду, ради давања сагласности.
III
Измене и допуне Статута Географског факултета ступају на снагу када Факултет
добије сагласност Универзитета у Београду, и то осмог дана од дана објављивања одлуке
на огласној табли Факултета.

Образложење

Одредбом члана 60. Закона о високом образовању прописано је да високошколска
установа, ради остваривања сарадње на развоју студијских програма у складу са
потребама тржишта рада, има савет послодаваца.
Такође, изменама и допунама Закона о високом образовању од 21. септембра 2019.
године, продужен је рок за завршетак студија такозваним старим студентима, те је
потребно ускладити одредбе Статута Факултета са изменама и допунама Закона.
Имајући у виду наведено, као и препоруку Министарства просвете, науке и
технолошког развоја од 09. јануара 2020. године, у којој је, између осталог, наведено да
статут високошколске установе прописује састав, начин именовања, мандат и надлежност
савета послодаваца, декан Факултета дописом број 81 од 31.01.2020. године, сагласно
одредби члана 154. став (2) Статута Факултета, покренуо је иницијативу за измене и
допуне Статута.
На основу иницијативе, Статутарна комисија Факултета утврдила је Нацрт измена
и допуна Статута број 123 од 10.02.2020. године.
Разматрајући Нацрт измена и допуна Статута, Наставно-научно веће Факултета на
седници одржаној 13.02.2020. године утврдило је Предлог измена и допуна Статута, који
је прослеђен Савету. Решавајући о Предлогу, Савет је одлучио као у диспозитиву ове
одлуке.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
______________________
проф. др Дејан Шабић

