УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА

П Р А В ИЛ Н ИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА УНИВЕРЗИТЕТА
У БАЊОЈ ЛУЦИ

Бања Лука, септембар 2018. године

На основу одредби чланова 11, 33. и 148. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат
Универзитета у Бањој Луци на 28. сједници одржаној 27.09.2018. године, д о н и о ј е

ПРАВИЛНИК
o измјенама и допунама Правилника о додјели признања и награда
Универзитета у Бањој Луци

Члан 1.
Овим Правилником врше се измјене и допуне Правилника о додјели признања и награда
Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.3144-27/15 од 12.10.2015. године (у даљем тексту:
Правилник).
Члан 2.
Члан 4. Правилника мијења се и гласи:
„ Члан 4.
Одлуку о признањима доноси Сенат Универзитета, на основу писаног и образложеног
приједлога предлагача из члана 17. овог Правилника и мишљења Комисије за додјелу
признања и награда Универзитета, која утврђује испуњеност услова у складу са
Правилником (у даљем тексту: Комисија).
У случају материјалне и новчане награде, одлуку о награди доноси Управни одбор
Универзитета, а на основу писаног и образложеног приједлога предлагача из члана 17. овог
Правилника и мишљења Комисије.“
Члан 3.
Члан 12. Правилника мијења се и гласи:
„Члан 12.
Златна значка Универзитета са ликом Николе Тесле се додјељује за постигнут успјех
најбољем дипломираном студенту првог циклуса студија, за сваку школску годину, у
складу са сљедећим условима:
1) да је дипломирани студент своје студије окончао без обнављања школске године,
2) да је остварио најбољу просјечну оцјену студија у својој генерацији, и
3) да је студије првог циклуса студија окончао у законом предвиђеном року (рачунајући и
апсолвентски стаж студента у трајању од једне године).
Златна значка Универзитета се додјељује једном дипломираном студенту са сваког
факултета/Академије умјетности”
Члан 4.
Члан 13. Правилника мијења се и гласи:
„Члан 13.
Факултети/Академија умјетности су дужни да Универзитету доставе приједлог најбољег
дипломираног студента генерације.
У случају да два или више дипломираних студената са истога факултета/ Академије
умјетности имају исту просјечну оцјену студија, предност ће се дати кандидату који има

постигнуте резултате у ваннаставним активностима (научне, стручне, умјетничке, културне,
спортске и друге активности).“
Члан 5.
У члану 17. Правилника, послије става 1. додаје се став 2. који гласи:
„(2) Приједлог за покретање поступка упућује се у писаној форми Комисији, најкасније до
1. септембра текуће године, осим у случају из члана 14. овог Правилника.“
Члан 6.
Члан 20. Правилника мијења се и гласи:
„Члан 20.
Комисија разматра достављене приједлоге, провјерава испуњеност услова у складу са
Правилником и доставља писано мишљење Сенату, односно Управном одбору на
одлучивање, у року од 15 дана од дана подношења приједлога за додјелу признања и
награда Универзитета.“
Члан 7.
Члан 21. Правилника мијења се и гласи:
„Члан 21.
Факултети/Академија умјетности Универзитета и Институт за генетичке ресурсе ће
донијети своје правилнике о додјели признања и награда, који морају бити усклађени са
овим Правилником.“
Члан 8.
Овај Правилник о измјенама и допунама Правилника о додјели признања и награда
Универзитета у Бањој Луци ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб страници
Универзитета у Бањој Луци.

Број: 02/04-3.2536-4/18

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Радослав Гајанин, с. р.

