На основу члана 48. Статута Географског факултета у Београду, на предлог
Наставно-научног већа од 16. маја 2013. године, Савет факултета на седници одржаној 06.
јуна 2013. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉА, ПЛАКЕТА, ЗАХВАЛНИЦА
ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
I Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о додели повеља, плакета, захвалница Универзитета у Београду Географског факултета (у даљем тексту: Факултет) утврђују се признања која додељује
Факултет.

Члан 2.
Признања Факултета могу се доделити домаћим и страним држављанима и
организацијама под условима које утврђује овај Правилник
.
Члан 3.
Признања Факултета додељују се:
- истакнутим наставницима и
- другим запосленим радницима,
- организационим јединицама /катедрама, институтима/ као и
- домаћим и страним држављанима и организацијама која су значајно допринела
на афирмацији Факултета.
Члан 4.
Признања додељује декан на пригодним свечаностима Факултета.
II ПРИЗНАЊА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА
Члан 5.
Признања Факултета могу се добити:
за заслуге и изузетан допринос у развоју Факултета;

за истакнути рад и достигнућа у наставној, научној, културној, спортској и
другој делатности и
за дугогодишњи успешан рад на Факултету и органима Факултета.
Члан 6.
Признања Факултета додељују се у виду:
повеља Факултета;
плакете Факултета;
захвалнице Факутета и
Највеће признање је повеља Факултета.
1. Повеља Факултета
Члан 7.
Повеља Факултета додељује се домаћим и страним држављанима и организацијама
за нарочите заслуге и изузетан допринос у развоју Факултета. О додели повеља одлучује
Савет Факултета на предлог Одбора за доделу признања Факултета.
2. Плакета Факултета
Члан 8.
Плакета Факултета додељује се домаћим и страним држављанима и организацијама
за истакнути рад и достигнућа у наставној, научној, културној и спортској делатности
Факултета.
О додели плакете Факултета одлучује Савет на предлог Одбора за доделу признања
Факултета.
3. Захвалница Факултета
Члан 9.
Захвалница Факултета додељује се за дугогодишњи успешан рад на Факултету и
органима Факултета.
О додели захвалница Факултета одлучује Савет факултета на предлог Одбора за
доделу признања Факултета.
III ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ПРИЗНАЊА УНИВЕРЗИТЕТА
Члан 11.
Предлог за покретање поступка доделе признања Факултета могу дати:
декан факултета

наставно - научно веће и
организационе јединице Факултета
Предлог за покретање поступка упућује се у писаном облику Одбору за доделу
признања Факултета.
Члан 12.
Предлог за доделу признања Факултета за физичка лица садржи биографију
предложеног кандидата, опис његовог наставног, научног и јавног рада, као и
образложење на којем се темељи предлог.
Предлог за доделу признања Факултета за правна лица садржи назив, седиште,
делатност те образложење предлога за доделу признања.
IV ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ФАКУЛТЕТА
Члан 13.
Одбор за доделу признања Факултета има 5 чланова које именује Савет Факултета
из реда наставника и ненаставних радника Факултета.
Мандат чланова Одбора из реда наставника и ненаставних радника траје 3 године.
Један члан Одбора је представник студената и именује га студентски парламент.
Мандат члана Одбора из реда студената траје 1 годину.
Председник Одбора бира се из реда наставника.
Члан 14.
Одбор ради на седницама којима присуствује већина од укупног броја чланова
Одбора.
Одлуке Одбора се доносе већином гласова од укупног броја чланова.
Члан 15.
Средства за доделу повеља, плакета, захвалница планирају се у буџету Факултета
за сваку календарску годину.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДЕ
Члан 16.
Измене и допуне овог Правилника доносе се на начин и по поступку утврђеном
за његово доношење.

Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту
Факултета и огласној табли.
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