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ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ СТУДЕНАТА

Број: 01-152/44
Датум: 20.10.2016. године
На основу члана 131 став 4 Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета,
28.12.2010. године, измене и допуне 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године
15.11.2013. 30.05. 2014., 04.06.2015. и 29.01. 2016. године) Сенат Универзитета на 26. седници
одржаној 24. марта 2011. године, са изменама и допунама усвојеним на 39. седници одржаној
23. фебруара 2012. године, на 40. седници одржаној 15. марта 2012. године, на 23. седници
одржаној 06. марта 2014. године и 16. седници одржаној 20. октобра 2016. године, доноси

ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ СТУДЕНАТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим Правилником утврђују се врсте награда које се додељују студентима факултета у
саставу Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: факултет), као и услови, поступак и
начин њиховог додељивања.
Награде се додељују студентима за успех остварен у току студија на:
− основним академским студијама,
− студијама које се организују интегрисано у оквиру основних и мастер академских
студија (у даљем тексту: интегрисане студије),
− основним студијама по Закону о универзитету („Службени гласник Републике
Србије“, број 21/2002) (у даљем тексту: студије).
Члан 2
Универзитет у Новом Саду (у даљем тексту: Универзитет) једном годишње додељује
студентима награде за постигнут успех у студирању, стручном и научном раду, уметности и
спорту, остварен у претходној школској години односно закључно са претходном школском
годином, у складу са овим Правилником.
Члан 3
Одлуку о додељивању награде доноси Сенат Универзитета (у даљем тексту: Сенат).
Предлог за награђивање студената утврђује наставно-научно односно наставноуметничко-научно веће факултета и доставља га Сенату након завршетка октобарског
испитног рока, а најкасније до 20. новембра текуће године.
Одлука из става 1 садржи податке о награђеном студенту, облик и вредност награде.
Награде се додељују у виду дипломе или у виду дипломе и новчаног износа.
Ако се награда исплаћује и у новчаном износу, исплата се врши као једнократна
стипендија.
Износ новчане награде и начин обезбеђивања средстава утврђује Сенат на предлог
Ректорског колегијума у зависности од износа обезбеђених средстава и броја награђених
студената.
Ако студент добије више награда по овом Правилнику и у новчаном износу,студенту се
додељује само једна награда у највећем новчаном износу.
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Члан 4
Награде уручује Ректор на свечаном скупу.
II ВРСТЕ НАГРАДА, УСЛОВИ, ПОСТУПАК И НАЧИН ДОДЕЛЕ НАГРАДЕ
Члан 5
Универзитет додељује следеће врсте награда:
1. Награда најбољем студенту Универзитета;
2. Награда најбољем студенту факултета;
3. Награде за завршене студије додељују се:
3.1. Изузетна награда за завршене студије;
3.2.Награда за завршене студије;
4. Награде за успех у току студија додељују се:
4.1.Изузетна награда за успех у току студија;
4.2.Награда за успех у току студија;
5. Награда за врхунске резултате постигнуте на европским и светским такмичењима;
6. Награде за научни и стручни рад додељују се:
6.1. Изузетна награда за научни и стручни рад;
6.2. Награда за научни и стручни рад.
1. Награда најбољем студенту Универзитета
Члан 6
Награда најбољем студенту Универзитета додељује се студенту факултета који са
највишом просечном оценом заврши студије из члана 1 став 2 овог Правилника и који није
поновио ни једну годину студија односно који је стекао у просеку најмање 60 ЕСПБ бодова за
сваку годину студирања.
Уколико два или више студената испуњавају услове из претходног става, Сенат доноси
одлуку о најбољем студенту узимајући у обзир научне и стручне активности студента и
резултате укупног рада студента.
Награду из става 1 додељује Сенат на предлог наставно-научног односно наставноуметничко-научног већа факултета. Наставно-научно односно наставно-уметничко- научно
веће факултета доставља Сенату образложени предлог за доделу награде који, поред просечне
оцене, садржи и преглед научних, стручних и других активности студента, награда и признања
које је стекао у току студија, као и друге релевантне податке за оцену укупног рада студента,
уз приложену биографију кандидата.
2. Награда најбољем студенту факултета
Члан 7
Награда најбољем студенту факултета додељује се студенту факултета који је са
највишом просечном оценом завршио студије из члана 1 став 2 овог Правилника и који је
постигао резултате у научним и стручним активностима, под условом да није поновио ни једну
годину студија односно који је стекао у просеку 60 ЕСПБ бодова за сваку годину студирања.
Награду из става 1 додељује Сенат на предлог наставно-научног односно наставноуметничко-научног већа факултета.
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Наставно-научно односно наставно-уметничко-научно
предложити једног студента свог факултета за ову награду.

веће

факултета

може

3. Награде за завршене студије
Члан 8
Награде за завршене студије додељују се студентима који су завршили студије из члана
1 став 2 овог Правилника у претходној школској години у року утврђеном студијским
програмом са укупном просечном оценом најмање 9,50 (словима: девет и 50/100) и који нису
поновили ни једну годину студија, односно који су стекли у просеку најмање 60 ЕСПБ бодова
за сваку годину студирања.
Члан 9
За завршене студије додељују се следеће награде:
- Изузетна награда за завршене студије – додељује се за остварену укупну просечну
оцену 10,00 (словима: десет и 00/100) и
- Награда за завршене студије – додељује се за остварену укупну просечну оцену
најмање 9,50 (словима: девет и 50/100).
Члан 10
Факултет доставља Сенату спискове студената за доделу награда из члана 9 са именима
и презименима студената који су испунили услов за доделу ових награда и наведеном укупном
просечном оценом оствареном у току студија.
4. Награде за постигнут успех у току студија
Члан 11
Награде за постигнут успех у току студија додељују се студентима уписаним на студије
из члана 1 став 2 овог Правилника за успех остварен током студија који нису поновили ни
једну годину студија и који су закључно са октобарским испитним роком из свих положених
испита постигли просечну оцену најмање 9,50 (словима: девет и 50/100), односно који су
стекли у просеку најмање 60 ЕСПБ бодова за сваку годину студирања.
Члан 12
За постигнут успех у току студија додељују се следеће награде:
- Изузетна награда за успех у току студија – додељује се за остварену укупну просечну
оцену 10,00 (словима: десет и 00/100) и
- Награда за успех у току студија – додељује се за остварену укупну просечну оцену
најмање 9,50 (словима: девет и 50/100).
Члан 13
Факултет доставља Сенату спискове студената за доделу награда из члана 12 са
именима и презименима студената који су испунили услов за доделу ових награда и наведеном
укупном просечном оценом оствареном у току студија.
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Члан 14
Студент који студира више студијских програма истог факултета може остварити право
на награду за успех постигнут само на једном студијском програму.
5. Награда за врхунске резултате постигнуте на европским и светским
такмичењима
Члан 15
Универзитет додељује награде за врхунске резултате постигнуте на европским и
светским такмичењима односно за освојено прво, друго или треће место на европским и
светским такмичењима.
6. Награда за научни и стручни рад
Члан 16
За научни и стручне радове студената (у даљем тексту: радови) Универзитет додељује
следеће врсте награда:
- Изузетна награда за научни и стручни рад;
- Награда за научни и стручни рад.
Члан 17
Сенат утврђује теме научних и стручних радова, именује ментора, председника и
чланове комисије за оцену урађених радова, на предлог наставно-научног, односно наставноуметничко-научног већа факултета (у даљем тексту: наставно-научно веће), програмског већа
центара у оквиру АЦИМСИ и УНЕСКО катедре за студије предузетништва (у даљем тексту:
програмско веће) и стручног већа Универзитетског центра за примењену статистику и
Универзитетског центра за развој образовања (у даљем тексту: стручно веће).
Наставно-научно веће, програмско веће и стручно веће из става 1 овог члана предлажу
Сенату теме научних и стручних радова, ментора, председника и чланове комисије за оцену
урађених радова, најкасније до 1. фебруара текуће године.
Комисија за оцену урађених радова (у даљем тексту: комисија) има три члана, од којих
је један председник Комисије и он се у предлогу Комисије наводи на првом месту. Ментор није
члан Комисије.
На основу предлога из става 2 овог члана, Сенат Универзитета утврђује теме научних и
стручних радова, именује ментора, председника и чланове комисије за оцену урађених радова
најкасније на последњој седници Сената у фебруару текуће године.
Члан 18
Изузетно од одредби члана 1 став 2 овог Правилника, награда за научни и стручни рад
додељује се студентима:
− основних академских студија,
− мастер академских студија,
− студија које се организују интегрисано у оквиру основних и мастер академских
студија (у даљем тексту: интегрисане студије),
− основних студија по Закону о универзитету („Службени гласник Републике
Србије“, број 21/2002).
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Сенат расписује конкурс за научне и стручне радове студената најкасније до 1. марта
текуће године.
Конкурс из става 2 овог члана објављује се на интернет страници Универзитета и
доставља се факултетима ради информисања студената.
Студенти заинтересовани за учешће на конкурсу из става 2 овог члана, по објављивању
конкурса, дужни су да се пријаве ментору именованом за израду научног и стручног рада на
одређену тему. У писању једног рада може да учествује највише три студента.
Претходно објављени радови, радови који су раније награђивани и завршни радови не
могу се подносити на конкурс.
Члан 19
Студенти су обавезни да рад заврше и предају га Универзитету до 15. новембра текуће
године, непосредно или путем поште. Рад се предаје у једном штампаном примерку за архиву
Универзитета и у три примерка у електронској форми на компакт диску за чланове Комисије.
На штампаном и електронском примерку рада не сме бити наведено име и презиме студента,
као ни други лични подаци студента.
Заједно са радом предаје се затворена коверта у којој се достављају следећи подаци:
име и презиме студента, контакт подаци студента (адреса електронске поште, број фиксног и
мобилног телефона), назив факултета, назив студијског програма, степен и година студија,
назив рада и име и презиме ментора. Приликом предаје рада, студент доноси индекс на увид, а
уколико рад предаје путем поште, дужан је да достави и фотокопију прве странице индекса.
Ниједан податак о студенту не сме бити наведен на коверти.
Подаци у затвореној коверти из става 2 овог Правилника достављају се на обрасцу 1,
претходно потписаном од стране ментора, а који је саставни део овог Правилника.
Приликом предаје рада, овлашћени радник писарнице Универзитета додељује
јединствену шифру раду коју уписује на предњој страни коверте, на предњој страни штампаног
примерка рада и на компакт диску.
Члан 20
Примерке примљених радова у електронској форми надлежна служба Универзитета
доставља Комисији из члана 17 овог Правилника.
Радови из става 1 овог члана, по правилу се достављају председнику Комисије, који је
дужан да остале чланове Комисије обавести о даљем поступку, као и да им достави примерак
рада у електронској форми.
У случају учешћа на конкурсу супротно одредбама овог Правилника (не пријављивање
ментору, учешће више од три студента у изради рада, навођење података о студенту на раду и
сл.) пријављени рад неће бити узет у разматрање.
Члан 21
Комисија из члана 17 овог Правилника доставља Универзитету извештај о оцени рада
најкасније до 31. децембра текуће године.
Извештај о оцени рада мора бити потписан од стране свих чланова Комисије, одлука
Комисије о оцени је једногласна, а предлог оцене садржи и кратко образложење оцене.
У овом извештају Комисија може да предложи да се аутору или ауторима: а) додели
Изузетна награда за научни и стручни рад; б) додели Награда за научни и стручни рад; или в)
награде не доделе.
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Члан 22
На основу предлога Комисије, Сенат доноси одлуку о награђивању студената за
стручни и научни рад најкасније на последњој седници у марту месецу наредне године.
На основу Одлуке Сената из става 1 овог члана, надлежна служба Универзитета
објављује податке о награђеним студентима на интернет страници Универзитета.
Члан 23
Награђени радови чувају се на Универзитету.
Универзитет може штампати, односно објављивати награђене радове у целости или
њихове поједине делове, уз сагласност аутора.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о награђивању
студената усвојен на седници Сената Универзитета 6.11.2008. године.
Члан 25
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. Објављивање ће се
извршити достављањем Правилника факултетима, објављивањем на интернет страници и на
огласној табли Универзитета.
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Душан Николић
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ОБРАЗАЦ 1

ОБАВЕЗНИ ПОДАЦИ ПРИЛИКОМ ПРЕДАЈЕ РАДА НА КОНКУРС
ЗА НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАД СТУДЕНТА И ПОТВРДА МЕНТОРСТВА

Име и презиме студента
Контакт подаци студента
(адреса електонске поште, број
фиксног и мобилног телефона)

Назив факултета
Назив Департмана
Назив студијског програма

Степен и година студија
Назив рада
Име и презиме ментора

Својим потписом ментор потврђује менторство у изради наведеног рада.

Датум:
_____________

Потпис ментора
__________________________

