На основу члана 53. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 16. Статута
Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 5/2010), Савет Универзитета у
Нишу на седници одржаној 24.5.2013. године донео је

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЉИВАЊУ ПРИЗНАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Члан 1.
Универзитет у Нишу може доделити одговарајућа признања заслужним појединцима
и организацијама.
Члан 2.
Златни знак Универзитета у Нишу додељује се организацијама и појединцима за
изузетан
допринос
развоју
Универзитета
или
за
изузетне
резултате
у
научноистраживачком и наставном раду.
Члан 3.
Сребрни знак Универзитета додељује се организацијама и појединцима за значајан
допринос развоју Универзитета или за значајне резултате у научноистраживачком и
наставном раду.
Члан 4.
Повеља Универзитета додељује се:
-организацијама и појединцима за истакнути допринос развоју Универзитета или за
истакнуте резултате у развоју научноситраживачког и наставног рада;
-у другим случајевима по одлуци Савета Универзитета.
Члан 5.
Предлог за доделу признања Универзитета могу поднети наставно-научна већа или
савети факултета, Сенат Универзитета или ректор Универзитета.
Члан 6.
Предлог за доделу признања садржи:
-име и презиме лица, односно назив привредног субјекта или установе који се
предлажу за доделу признања;
-назив признања за које се подноси предлог;
-детаљно образложење из којег се може видети испуњеност услова за додељивање
признања.
Члан 7.
Ако се предлог односи на допринос у области научноистраживачког и наставног
рада, предлог разматра Сенат Универзитета и даје мишљење.
Члан 8.
Предлог са образложењем, а у случају из чл. 7. овог Правилника и мишљењем
Сената Универзитета, доставља се Савету Унвиерзитета који доноси одлуку о додели
признања.
Ако приликом разматрања предлога закључи да нису испуњени услови за
додељивање предложеног признања, Савет може донети одлуку о додели признања које је
следеће по рангу, сагласно Одлуци о признањима Универзтета у Нишу.
Члан 9.
Универзитетска признања награђеним студентима уручује ректор Универзитета на
свечаној седници Савета Универзитета поводом Дана Универзитета, а награде запосленима
уручује председник Савета Универзитета на свечаној седници Савета Универзитета
поводом Дана Универзитета.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог Правилника ставља се ван снаге Правилник о додељивању
признања Универзитета у Нишу УО бр. 1/0-02-007/98-006 од 25. септембра 1998. године.
Члан 11.
Правилник о додељивању признања Универзитета у Нишу објавити у Гласнику
Универзитета у Нишу и доставити правној служби и архиви Универзитета.
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