
Универзитет у Београду – Географски факултет 
Број: 251 
Датум: 08.05.2020. године  
Београд 

У складу са Одлуком о укидању ванредног стања  ("Сл. гласник РС", бр. 65/2020 од 
06.05.2020. године), Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 
COVID-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, од 07.05.2020. године), дописом Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја бр. 243/20/06 од 05.05.2020. године и другим 
инструкцијама и препорукама Министарства, Управа Географског факултета доноси  

ОДЛУКУ 

1. Факултет наставља са радом у просторијама Факултета, почев од 15.05.2020. године за
запослене, односно од 18.05.2020. године за студенте, уз поштовање одговарајућих мера за 
спречавање ширења и сузбијање заразне болести COVID-19.  

2. Настава се и даље одвија online, односно на начин који не захтева физичко присуство
студената у просторијама Факултета. 

3. Почевши од 11.05.2020. године настављају се сви поступци избора у звање и заснивање
радног односа наставника и сарадника, који су били у прекиду на основу дописа 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-00457/2020-06 од 
17.03.2020. године и Одлуке Факултета број 240/2 од 18.03.2020. године. 

4. Почевши од 11.05.2020. године настављају се процедуре, радње и рокови у вези са
докторским дисертацијама (пријава, одобрење теме, формирање комисије, усвајање 
реферата, увид јавности, одбрана...), који су били у прекиду на основу Одлуке декана број: 
244 од 27.03.2020. године.  

5. Поступци и процедуре из тачака 3. и 4. ове одлуке настављају се од фазе поступка у
којој су се налазили на дан 18.03.2020. године, односно 27.03.2020. године. 

6. Уговоре о раду закључене на одређено време, којима је истекао период важења током
ванредног стања, продужити за период колико је трајало ванредно стање. 

7. Зграде Факултета у Земуну и Улици Ватрослава Јагића биће отворене од понедељка, 18.
маја 2020. године. 

8. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



О б р а з л о ж е њ е  

Одлуком о укидању ванредног стања, укинуто је ванредно стање на територији 
Републике Србије, проглашено 15. марта 2020. године. 

Одредбом члана 4. став 3 Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне 
болести COVID-19, прописано је да високошколске установе и установе студентског 
стандарда могу наставити са радом у просторијама установе, односно организовати 
испите, почев од 15. маја 2020. године, уз поштовање обавезних превентивних мера, у 
складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и надлежног завода, односно института за јавно здравље. 

Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 08.05.2020. 
године, између осталог, прописано је да се по окончању ванредног стања све радње и 
поступци који се тичу расписивања конкурса за избор у звања на високошколсим 
установама и закључених уговора о раду на одређено време, настављају. 

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

 ДЕКАН 

     Проф. др Дејан Филиповић 


