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Бр. 05-595/22 

Датум: 24.06.2022. годинe 

 

На основу члана 25. Статута ЈУ Висока медицинска школа Приједор, а у складу са чланом 18. 

Правилника о додјели награда и признања, по поднесеном Извјештају Комисије за додјелу награда и 

признања број 07-591/22 од 23.06.2022. године, Сенат ЈУ Висока медицинска школа Приједор, на 

сједници одржаној дана 24.06.2022. године доноси  

 

 

ОДЛУКУ 

О додјели признања и награда 

 

Члан 1. 

Поводом значајног јубилеја – 25 година постојања и рада ЈУ Висока медицинска школа 

Приједор, Сенат установе додјељује признања и награде истакнутим физичким и правним лицима, која 

су у току четврт вијека рада Високе школе значајно допринијела настанку и напретку Високе школе. 

 

Члан 2. 

Повеља Високе школе додјељује се: 

1. др Раденку Стијепићу, утемељивачу и дугогодишњем директору Више односно Високе 

медицинске школе Приједор, за нарочите заслуге и допринос на развоју установе, у периоду 

од 2 деценије; 

2. ЈЗУ Болница за физикалну медицину и рехабилитацију ''Мљечаница'' Козарска Дубица, као 

првој и најстаријој наставној бази, за одличну сарадњу, 

3. Завод за физикалну медицину и рехабилитацију ''Др Мирослав Зотовић'' Бања Лука, као 

највећој наставној бази, за одличну сарадњу, 

4. ЈЗУ Општа болница ''Др Младен Стојановић'' Приједор, као највећој градској здравственој 

установи, за одличну сарадњу, 

5. Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци, као кадровској бази, за одличну 

сарадњу. 

 

Члан 3. 

Плакета Високе школе додјељује се: 

1. проф. др Михајлу Стефановском, као једном од утемељивача и дугогодишњем наставнику 

Високе школе, 

2. доц. др Тамари Поповић, као пређашњем директору и дугогодишњем наставнику Високе 

школе, 

3. др Зорану Семизу, као дугогодишњем наставнику Високе школе, 

4. професору Душану Цвијићу, као једном од утемељивача и првом секретару Високе школе, 

5. Дијани Кљајић, помоћнику директора, као првом и најдуже ангажованом раднику Високе 

школе, 

6. ЈУ Средњошколски центар Приједор, као дугогодишњој установи – сараднику. 
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Члан 4. 

Захвалница Високе школе додјељује се: 

1. др Савки Обрадовић, дугогодишњем наставнику Високе школе, за немјерљив допринос у 

вишедеценијском раду и залагању у извођењу студијског програма Здравствена њега, 

2. проф. др Гордани Стефановски, као једном од најдуже ангажованих наставника Високе 

школе, 

3. проф. др Живани Гаврић, као једном од најдуже ангажованих наставника Високе школе, 

4. проф. др Горану Спасојевићу, као једном од најдуже ангажованих наставника Високе школе. 

 

Члан 5. 

Награда најбољем студенту Високе школе додјељује се: 

1. Кецман Данијелу, студијски програм Здравствена њега, просјек 8,40 

2. Ступар Милици, студијски програм Физиотерапија, просјек 8,88 

3. Вученовић Николини, студијски програм Радна терапија, просјек 8,26 

4. Чиркић Ајки, студијски програм Медицинско-лабораторијско инжињерство, просјек 8,91 

5. Малиновић Николини, студијски програм Санитарно инжињерство, просјек 9,21 – као 

студенту генерације. 

 

 

Члан 6. 

Побројаним лицима уручити додјељена признања, на свечаности промоције студената и 

обиљежавању 25. година постојања и рада ЈУ Висока медицинска школа Приједор, а која ће бити 

одржана у понедјељак, 04.07.2022. године у Позоришту Приједор. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

                

ДОСТАВЉЕНО:                        предсједавајући Сената 

 

1х Огласна табла                                                                      

1х Секретаријат                          др Илија Стијепић, с.р. 

1х Комисија за додјелу признања и награда 

1х Архива 


