На основу члана 25. Статута ЈУ Висока медицинска школа Приједор, Сенат
установе на сједници одржаној 24.06.2022. године, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о додјели признања и награда
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о додјели признања и награда ЈУ Висока медицинска школа
Приједор (у даљем тексту: Правилник) утврђују се критеријуми, поступак предлагања и
додјељивања признања и награда на ЈУ Висока медицинска школа Приједор (у даљем
тексту: Висока школа).
Члан 2.
Висока школа може додијелити признања и награде домаћим и страним
физичким и правним лицима, под условима и у поступку утврђеним овим Правилником.
Члан 3.
Признања и награде Високе школе се додјељују за подстицање развоја и
афирмацију установе, за значајан допринос на подизању просвјетно-образовног, научног
и материјалног нивоа Високе школе те за значајне успјехе у наставном и научноистраживачком раду.
Члан 4.
Одлуку о признањима доноси Сенат Високе школе, на основу образложеног
мишљења Комисије за додјелу признања и награда Високе школе (у даљем тексту:
Комисија).
У случају материјалне и новчане награде, одлуку о награди доноси Управни
одбор Високе школе, а на основу образложеног мишљења Комисије.
Члан 5.
Комисија из претходног члана има 3 (три) члана из реда стално запослених
радника Високе школе, а именује их Сенат Високе школе.
Мандат чланова Комисије је четири године.
Члан 6.
Признања и награде Високе школе уручује директор или друго лице по
овлаштењу директора, по правилу на свечаностима у поводу обиљежавања Дана Високе
школе, на промоцији дипломаната, на важне датуме и у другим пригодним тренуцима.
Члан 7.
Признања и награде Високе школе обавезно садрже знак и назив Високе
школе.
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II ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ
Члан 8.
Признања и награде Висока школа може додијелити истакнутим наставницима и
другим запосленим радницима, студентима, наставним базама, као и другим физичким и
правним лицима који су значајно допринијели афирмацији и развоју Високе школе.
Члан 9.
Признања и награде Високе школе додјељују се у у виду:
 повеље Високе школе,
 плакете Високе школе,
 захвалнице Високе школе,
 награде најбољем студенту Високе школе,
 новчане и материјалне наградe.
Члан 10.
Признања и награде Високе школе се додјељују за сљедеће резултате, појединачно
или кумулативно:
 заслуге и изузетан допринос у развоју Високе школе,
 истакнути рад и достигнућа у наставној, научној и другој дјелатности Високе
школе;
 значајан допринос у развоју високог образовања,
 дугогодишњи успјешан рад на Високој школи и
 постигнут успјех током студирања.
1. Повеља Високе школе
Члан 11.
Повеља Високе школе може се додијелити:
 домаћим и страним физичким и правним лицима за нарочите заслуге и
изузетан допринос у развоју Високе школе,
 наставнику, сараднику, студенту или другом запосленом на Високој
школи, који је својим научним, стручним или другим резултатом значајно
увећао углед Високе школе у земљи или иностранству,
 појединцу или организацији који су својим радом или материјалним
доприносом у дужем периоду битно унаприједили рад Високе школе и
допринијели његовом развоју,
 појединцу или организацији који су својим изузетним залагањем
допринијели унапређивању сарадње Високе школе са другим
институцијама у земљи или иностранству,
 појединцу или организацији поводом значајних јубилеја, за лични или
заједнички допринос унапређивању рада Високе школе.

-3-

2. Плакета Високе школе
Члан 12.
Плакета Високе школе додјељује се наставницима и сарадницима Високе школе
за дугогодишњи успјешан рад на Високој школи, као и за запажене успјехе у наставном и
научно-истраживачком раду, као и физичким и правним лицима која су својим заслугама
помогли рад Високе школе.
3. Захвалница Високе школе
Члан 13.
Захвалница Високе школе додјељује се физичком или правном лицу за
дугогодишњи заслужан рад у Високој школи, унапређење сарадње, побољшање услова
рада, истакнуте резултате рада и друге афирмативне видове дјелања у корист Високе
школе.
4. Награда најбољем студенту Високе школе
Члан 14.
Награда најбољем студенту Високе школе се додјељује за постигнут успјех
најбољим дипломираним студентима који су завршили комплетне студије на Високој
школи у року, за сваку школску годину и сваки студијски програм појединачно.
Студентска служба је дужна да достави приједлог најбољег дипломираног
студента генерације, водећи рачуна да предложени кандидат, осим високог просјека
оцјена, има постигнуте резултате у ваннаставним активностима (научне, стручне,
умјетничке, културне, спортске и друге активности).
5. Новчане и материјалне награде
Члан 15.
Висока школа поред признања побројаних у члановима 11.,12.,13. и 14. овога
Правилника, може додјељивати новчане и материјалне награде из донаторских или из
властитих средстава радницима Високе школе за остварене резултате, као и најбољим
дипломираним студентима Високе школе, а у складу са чланом 4. став (2) овог
Правилника.
III ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ ПРИЗНАЊА ВИСОКЕ ШКОЛЕ

дати:

Члан 16.
Приједлог за покретање поступка додјеле признања и награда Високе школе могу





Директор Високе школе,
Предсједник Управног одбора Високе школе,
Члан Сената Високе школе,
Секретар Високе школе.

Приједлог за покретање поступка упућује се у писаној форми Комисији за додјелу
признања и награда.
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Члан 17.
Приједлог за додјелу признања и награда Високе школе физичким лицима садржи
име и презиме појединца, односно назив установе, као и образложење на којем се
темељи приједлог.
Члан 18.
Комисија разматра достављене приједлоге, оцјењује исте и доставља писано
мишљење са образложењем Сенату, односно Управном одбору на одлучивање, у року од
30 дана од дана подношења приједлога за додјелу признања и награда Високе школе.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен на web
страници Високе школе.

Број: 05-577-3/22
Датум : 20.06.2022. године
Предсједавајући Сената
др Илија Стијепић, с.р.
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