
 

 
  

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ број 73/10,104/11 и 84/12), члана 57. Статута Универзитета у Источном 

Сарајеву и члана 16. Статута Филозофског факултета Пале, Научно– наставно 

вијеће Факултета је на 198. сједници,  одржаној  13. 02. 2013. године,  донијело 

 

 

ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА И  НАГРАДА  

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ 

 

Члан 1. 

 

 Правилником о додјели признања и награда  утврђују се признања и награде 

Филозофског факултета Пале, услови и начин њиховог додјељивања. 

 

Члан 2. 

 

Признања и награде могу се додијелити истакнутим наставницима, домаћем или 

страном држављанину, запосленим радницима, као и домаћим и страним 

организацијама, који су дали значајан допринос развоју науке и наставног 

процеса и ширењу угледа Факултета. 

 

Члан 3. 

 

Признања и награде уручује декан поводом Дана факултета или другом 

пригодном свечаности. 

 

Члан 4. 

Признања и награде Факултета су: 

1) Плакета Факултета, 

2) Захвалница Факултета, 

3) Деканова награда. 

 

1) Плакета Факултета 

Члан 5. 

 

Плакета Факултета је највише признање које се додјељује за посебне успјехе у 

унапређењу наставног, научног и истраживачког рада. Додјељује се истакнутим 

домаћим и страним физичким и правним лицима, научним, културним и другим 



 2 

јавним личностима. О додјели Плакете одлучује Научно-наставно вијеће на 

приједлог катедри и декана. Приједлог могу дати и чланови Научно-наставног 

вијећа. 

 

2) Захвалница Факултета 

Члан 6. 

 

Захвалница Факултета додјељује се за дугогодишњи успјешан рад на Факултету. 

Изузетно Захвалница се може дати и физичким лицима изван Факултета, као и 

правним лицима. О додјели захвалнице  одлучује Научно-наставно вијеће на 

приједлог декана. 

             

 

3) Деканова награда 

Члан 7. 

 

За изузетне резултате студената током студија или достојно репрезентовање 

Факултета на домаћим и међународним такмичењима из области науке или 

спорта декан може додијелити Деканову  награду студентима у виду новчане 

награде. Новчана средства обезбјеђују се из донација или властитих средстава 

Факултета, о чијем износу одлучује декан. О додјели деканове награде одлучује 

декан на приједлог Студентске организације Филозофског факултета. 

 

Члан 8. 

 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 

                                                             

 

                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК  ВИЈЕЋА 

                                                                                                  Д Е К А Н 

                                                                                 ________________________ 

                                                                                   Проф. др Миланка Бабић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


