
На основу чл. 34. став 1. тачка 22. Статута Универзитета Унион у 

Београду, Сенат Универзитета је на седници одржаној дана 19.02.2009. 

године донео: 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ ТИТУЛЕ ПОЧАСНОГ ДОКТОРА, 

ПРИЗНАЊА И НАГРАДА УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН 

 

 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником се утврђују критеријуми, поступак предлагања и 

додељивања титуле почасног доктора, признања и награда Универзитета 

Унион у Београду ( у даљем тексту:Универзитет ). 

Универзитет може доделити титулу почасног доктора, као и следећа 

признања: 

 

- плакета, 

- повеља, 

- захвалница. 

 

Универзитет може доделити награде за значајне резултате 

постигнуте у области науке, уметности и спорта запосленима на 

Универзитету, студентима Универзитета и другим заслужним лицима. 

 

Члан 2. 

 

Титула почасног доктора, признања и награде се додељују за 

подстицање развоја и афирмацију Универзитета, за значајан допринос на 

пољу научног и материјалног нивоа Универзитета, за значајне успехе у 

наставном и научно-истраживачком раду и за изузетне резултате у области 

уметности и спорта. 

 

 

Члан 3. 

 

Сенат Универзитета образује Комисију за доделу признања и награда 

Универзитета ( у даљем тексту: Комисија ). 



Комисија из ст.1 овога члана даје мишљење о сваком појединачном 

предлогу за доделу признања и награда Универзитета и упућује га Сенату 

Универзитета на одлучивање. 

 

Члан 4. 

 

Комисија има председника и 4 члана, од којих је један представник 

студената. 

Чланове Комисије именује Сенат Универзитета на период од 3 

године. 

Комисија разматра предлоге, оцењује исте и даје мишљење већином 

гласова укупног броја својих чланова. 

Рок за давање мишљења је 15 дана од дана подношења предлога. 

 

Члан 5. 

 

Титулу почасног доктора, признања и награде уручује Ректор 

Универзитета, као и лице које он овласти. 

Титула почасног доктора, признања и награде уручују се на Дан 

Универзитета. 

Наведена признања могу се уручити и на свечаном скупу који 

заказује Ректор. 

 

Члан 6. 

 

Стручан служба Универзитета води евиденцију о додељеним 

титулама, признањима и наградама. 

У књигу евиденције уносе се подаци о лицу које је добило титулу, 

признање или награду и датум доделе. 

 

 

2. ТИТУЛА ПОЧАСНОГ ДОКТОРА 

 

Члан 7. 

 

Титула почасног доктора наука се може доделити лицу које је својим 

делима унапредило научну мисао и које је заслужно за напредак науке, 

технике, технологије и уметности. 

Титула почасног доктора наука се може доделити и страном 

држављанину. 

 

Члан 8. 

 

Одлуку о додели почасног доктората  Сенат доноси самостално или 

на предлог органа факултета у саставу Универзитета. 



Предлог се доставља Комисији која целокупан предмет са својим 

мишљењем доставља Сенату Универзитета који утврђује предлог за доделу 

титуле почасног доктора и доставља Савету Универзитета на разматрање и 

доношење коначне одлуке. 

 

Члан 9. 

 

Промоција почасног доктора је јавна и обавља се на свечаном скупу 

којим председава Ректор Универзитета. 

Декан факултета који је упутио предлог саопштава биографију 

кандидата и разлоге за доделу титуле почасног доктора. 

Ректор, након тога саопштава одлуку Савета Универзитета и уручује 

диплому наведеном кандидату. 

Диплому потписује Ректор Универзитета. 

 

3. ПРИЗНАЊА 

 

Члан 10. 

 

Плакета се додељује заслужним организацијама и појединцима за 

изузетан допринос развоју и угледу Универзитета, као и за изузетне успехе у 

наставном и научно-истраживачком раду. 

 

Члан 11. 

 

Плакета је кована плочица одговарајућег облика која има знак 

Универзитета на предњој страни. 

Плакета Универзитета може бити: 

 

- златна, 

- сребрна, 

- бронзана 

 

Члан 12. 

 

Повеља се додељује појединцима за изузетан допринос развоју и 

угледу Универзитета, најбољим студентима за постигнут успех у 

студирању, студентским организацијама и удружењима студената за 

постигнуте резултате у културно-уметничкој и спортској активности. 

 

Члан 13. 

 

Захвалница се додељује наставницима и сарадницима за допринос на 

подизању просветно-образовног, научног и материјалног статуса 

Универзитета, као и за запажене успехе у наставном и научно-

истраживачком раду. 



 

Члан 14. 

 

Предлог за доделу признања Универзитета Комисији могу поднети: 

 

- стручни органи Универзитета, 

- наставно-научно веће факултета, 

- студентске организације. 

 

Ректор по претходно прибављеном мишљењу Комисије доноси 

решење о додели признања Универзитета. 

 

Члан 15. 

 

Предлог садржи основне податке кандидата, успех и заслуге 

кандидата, као и предлог врсте признања које се додељује. 

Предлог мора бити образложен и у писаном облику. 

 

Члан 16. 

 

Признања се не могу доделити лицима која обављају функцију 

пословодног органа или члана органа или Комисије која предлаже или 

одлучује о додели признања. 

Признање се може доделити само једном. 

Уколико кандидат постигне нове успехе и стекне нове заслуге, за које 

није добио признање, по протоку три године од дана доделе претходног 

признања може добити ново признање. 

 

Члан 17. 

 

Признања Универзитета се уручују на посебној свечаности која се 

организује на Дан Универзитета, поводом других јубилеја, или на другим 

свечаним скуповима. 

 

4. НАГРАДЕ 

 

Члан 18. 

 

Награде, новчане и материјалне могу добити радници Универзитета и 

студенти под условима утврђеним овим Правилником. 

Награда се додељује за значајан допринос развоју и угледу 

Универзитета, за постигнуте резултате у области науке, уметности и спорта. 

Студент који је добио награду Универзитета или је битно допринео 

угледу Универзитета може бити, одлуком Савета, на предлог ректора или 

Сената, ослобођен плаћања школарине у целости или делимично. 

 



Члан 19. 

 

Предлог за доделу награда могу упутити чланице Универзитета или 

студентске организације. 

Предлог за доделу награда мора бити образложен и у писаном 

облику. 

 

Члан 20. 

 

Ректор доноси решење о додели награде. 

Награде уручује Ректор или лице које он овласти, на посебној 

свечаности која се организује на Дан Универзитета, поводом других 

јубилеја или на посебним свечаним скуповима. 

 

 

5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 

критеријумима за доделу титуле почасног доктора, признања и награда 

Универзитета Унион од 26.02.2007. године. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 У Београду, 

 бр. 090-01/09 

 19.02.2009. 

 

                                                                                Председник Сената 

 

                                                                          Проф. др Златко Стефановић 

 

 

 


