
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ                                                            

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ  

Број:01-1/54 

Датум: 24.6.2020. 

Б Е О Г Р А Д 

 

На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду-Шумарског факултета бр. 

01-1/36 од 14.3.2019. год, Одлуке Наставно-научног већа Шумарског факултета о 

оснивању Алумни клуба бр. 01-2/89 од 24.4.2019. и 01-2/194  од  25.9.2019. год. и 

Предлога Правилника Наставно-научног већа Факултета бр. 01-2/52 од 24.6.2020. год, 

Савет Факултета, на седници одржаној 24.6.2020. год, доноси следећи 

 

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ АЛУМНИ КЛУБА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником регулише се статус, оснивање, основни циљеви, делатност, статус 

истакнутог и почасног члана, орган, начин финансирања и друга питања од значаја за 

Алумни клуб Универзитета у Београду – Шумарског факултета (у даљем тексту: Алумни 

клуб Шумарског факултета). 

Члан 2. 

СТАТУС 

Алумни клуб Шумарског факултета је организациона јединица Факултета без својства 

правног лица. 

Члан 3. 

Алумни клуб Шумарског факултета ствара институционални и организациони оквир  и 

услове за успостављање и одржавање комуникације имеђу Шумарског факултета и 

бивших студената који су стекли неко од академских звања на Универзитету у Београду - 

Шумарском факултету.  

Алумни клуб обезбеђује услове за унапређење сарадње Факултета са организацијама, 

предузећима и институцијама у земљи и иностранству у којима су запослени студенти 

који су стекли академска звања на Шумарском факултету.  

 

ЦИЉЕВИ  

Члан 4. 

Основни циљеви Алумни клуба Шумарског факултета су: 

• успостављање и одржавање везе између Шумарског факултета и студената који су 

стекли неко од академских звања на Шумарском факултету; 

• повезивање и остваривање узајамних односа сарадње свих студената који су 

дипломирали (на основним и мастер академским студијама), магистрирали или 

докторирали на Шумарском факултету; 

• повезивање са Алумни клубовима у земљи и иностранству и остваривање чланства 

у Алумни организацији Универзитета у Београду; 



• пружање подршке и стипендирање талентованих студената основних студија; 

• пружање подршке дипломираним студентима при започињању професионалне 

каријере; 

• промовисање професионалних успеха чланова Алумни клуба; 

• развијање сарадње између Шумарског факултета и предузећа или организација у 

којима раде студенти који су стекли неко од академских звања на Шумарском 

факултету; 

• унапређење комуникације академске заједнице и стручњака који су професионално 

ангажовани; 

• остваривање циљева високог образовања и целоживотног учења; 

• донаторске активности. 

                                                         

ДЕЛАТНОСТ 

Члан 5. 

Алумни клуб Шумарског факултета, у складу са чланом 4. овог Правилника,  остварује 

своју делатност пружања помоћи и подршке посредством  ресурса и служби Шумарског 

факултета, кроз: обавештавање, информисање, едукацију, организовање скупова и 

округлих столова, као и других облика организационог окупљања чланова клуба. 

                                                                                

ЧЛАНСТВО 

Члан 6. 

Чланови Алумни клуба Шумарског факултета могу бити сви бивши студенти који су 

стекли неко од академских звања на Универзитету у Београду - Шумарском факултету. 

Чланство у Алумни клубу Шумарског факултета је добровољно. 

Својство  члана се стиче потписивањем приступнице. 

Члан Алумни клуба Шумарског факултета може иступити из чланства давањем писане 

изјаве о иступању.                                                                                                

 

Члан 7. 

Чланови Алумни клуба Шумарског факултета могу имати статус истакнутог  и почасног 

члана.  

Статус истакнутог члана Алумни клуба, Наставно-научном већу предлажу Већа одсека  

(на предлог катедара) и Скупштина Алумни клуба Шумарског факултета. 

 Уз кандидатуру,  прилаже се образложени предлог, у складу са важећим критеријумима 

који се користе у вредновању научног и стручног рада.  

Скупштина Алумни клуба Шумарског факултета, на сопствени или на предлог Наставно-

научног већа, избором додељује статус истакнутог члана.  

За статус истакнутог члана може се предложити лице које је дало значајан допринос, у 

следећим категоријама: 

• значајан допринос струци у Србији; 

• значајан допринос науци у Србији; 

• значајан допринос струци у иностранству; 

• значајан допринос науци у иностранству. 

Члану Алумни клуба Шумарског факултета који је стекао статус истакнутог члана 

додељује се повеља. 



Члан 8. 

Својство почасног члана Алумни клуба Шумарског факултета може да стекне лице у 

наставничком, научном или сарадничком  звању  које је имало, или има, радни однос на 

Шумарском факултету или у некој од чланица Универзитета у Београду, професор 

емеритус, почасни доктор, гостујући професор Универзитета у Београду као и друга лица 

која су својим радом и угледом допринела раду Алумни клуба или Факултета.  

Позив лицу за статус почасног члана Алумни клуба Шумарског факултета може упутити 

декан на основу предлога Већа одсека, Наставно-научног већа и Скупштине Алумни 

клуба.  

Уколико лице прихвати чланство и активности на реализацији циљева Алумни клуба, 

потписује приступницу. 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

Члан 9. 

Права и обавезе чланова Алумни клуба Шумарског факултета су: 

• да бирају и буду бирани; 

• да учествују у раду и одлучивању; 

• да имају увид у материјале које издаје Алумни клуб; 

• да дају предлоге, мишљења и примедбе на рад Алумни клуба; 

• да се придржавају општих аката Алумни клуба; 

• да раде на остваривању циљева клуба. 

                                                                     

ОРГАН 

Члан 10.  

Алумни клуб Шумарског факултета има Скупштину као једини орган. 

Скупштину Алумни клуба чине сви њени чланови. 

Скупштина има председника, заменика председника и секретара. 

Скупштина из реда својих чланова бира председника и заменика председника Скупштине, 

већином гласова присутних чланова, јавним гласањем или тајним гласањем, ако се 

Скупштина тако изјасни. 

Председник и заменик председника  Скупштине бирају се на мандатни период од три 

године, на дан Факултета (05. децембар), са могућношћу поновног избора. 

Секретара Скупштине именује декан на предлог ННВ, а по иницијалном предлогу 

Катедара и Већа одсека, на мандатни период од три године, са могућношћу поновног 

избора. 

Секретар Скупштине је, по правилу, наставник Факултета и задатак му је да поред 

обављања административних и организационих послова за Скупштину, подстиче и ради 

на реализацији програмских задатака и циљева Алумни клуба.  

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

Одлуке се доносе јавно, уколико Скупштина не одлучи да се одлука донесе тајним 

гласањем. 

Дужности председника Алумни клуба, предвиђене овим Правилником, које је потребно 

обављати  у  процесу оснивања, реализоваће Иницијативни одбор, до Оснивачке 

скупштине, која ће се одржати у оквиру прославе  Дана Факултета. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ                                          

Члан 11. 



Подршку обављању активности Алумни клуба Шумарског факултета, ради остваривања 

циљева због којих је основан, обезбеђује Шумарски факултет. 

Алумни клуб може да стиче средства из чланарина, поклона, донација и других извора, 

који су наменски опредељени за остваривање циљева Алумни клуба. 

Члан 12. 

Стручну и административно-техничку подршку активностима Алумни клуба Шумарског 

факултета врше службе Шумарског факултета. 

 

Члан 13. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења односно објављивања на 

сајту Факултета. 

 

 

Правилник доставити: секретару Факултета, Алумни клубу, декану, писарници. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНIК САВЕТА 

Др Бранко Стајић, ванредни професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


